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ürkiyenin Nüfusu 
'' 17 .869 .~Ol,, dir 

~ihvercilerin 
SiYASİ 

~aarruzlcirı 

ran beş senede nüfusumuz "1.711.883,, 
kişi artmıştır. Bu a~ş senede "binde on 
sekiz,, nisbetine tekabül eder. Bu nisbeti 
tayin hususunda Hat.av hane tutulmuş· 
tur. 

Vilayet itibariyle tafsilat birkaç gün 
sonra neşredilecektir. 

ASKER AiLELERi iÇiN 

-
Hitler • Froınco 
Mülakatı 2.s 
Saat Sürdü 

• 

ispanya, Akdenizde 
lngiliz Tahakkümüne 
Karşı Duracakmış! 

Franco, Döndü 

Londra, ispanyanın 
Harbe Gireceğini 

Tahmin Etmiyor 
Mndrlt. 24 (A.A.) - ResmS 

tebl'r, Bitler, Fransız _ İspanyol 
hududunda General Franko ile 
bır miılükatta bulunmuştur. Mü
lakat ıki millet arasında mevcut 
dostluk ve samimilik havası için. 
de cereyan etmiştir. Alman ha. 
riciye Nazın Von Ribbentrop ile 
İspanya Hariciye Nazırı Suner, 
mülakatta hazır bulunmuşlardır. 
MÜLAKATTA BULUNANI.AR 

KURUŞ 

1876 

,_ _________________________________________ ~ 

N E T 
EKREM ARK 

Mfl terilerimden cördUtüm rafbet il.rcrfne mafnıarm teors! 
ettim. Her türlü mektep kitabı, mecmua, model, lunaai7• ile 
Radyo •c tamiri. _J 

l{ A OTl<ÖV - ft ' .Tr,roı. - M523 

~---------------------------------------
Hitler, Mareşa 

Petain'le Bir 

Mülakat Yaptı 

Mülakatta Laval ve 

Ribbentrop da 
Hazır Bulunduler 

Amerikaldara GcrE 

Fransadan Suriye ve 
Afrika da Bazı 

isteniyormuş! Üsler 
Fransada bir mahal, 24 CA 

A.ı - O. N. B .. Resmi teblı 
Fuhreı bugun, Fransa devlet r 
ısı \'t; Başvekil l\lareşal Petaın 
kabul etmiştir. Almnnya Harıcı 
)"e Nnzm \Ton Rıbbentrop ıl 
F.rans.z Başvekil muav.ni Lava 
de gorü\:melcr de haıu bulun 
mu .. tur 

fo'ransada bir mahal. 24 ( !\ 
A. ) - l<'uhrer'ın Fransız devh: 
rcısı Maı e-.ııl Petaın ıle görüşme 
6l hakkında, D. N. B. ajansı, & 

1 '---..... _______ _ 

~·.::r •on haftalar zarfında 
t-.:'~11 ıdyui t1lalb'cUcrlıı bl

hcdctı Balkanlardan Yuna
bımelt, İspanya :rollle ee-

Yüz Liradan Fazla 
Maaş Alanlardan 
Yardım istenecek 

Londra, 24 (A.A.) - Alın&n 
istihbarat ajansı tarafından neş
rolunan bir telgrafta Alman or
duları başkumandanı Feldmnre- '1-

ispanya devlet reisi General l•'rnnco, çocuL'll ile beraber şağıdakı tafsilatı almıştır: 

~~ ~!iJnr~~ı!ı~: 
·-..ak, Akdeni%.dc Frnnsu do

ve hava kuvveUerinl kul
b bUnıcktir. ikinci hedef te )'e

~ ~ nlr.am v~bllmck için AV· 
~ kıta.sının lstiltmnı tamamla

'-.. oha gerektir. 

~. Zekeriya SERTEL 

a tenner mülfıkntriıdanberl 
nıibver devletlerinin &i

~~uza geçtiklerini görü-

•lyast taarruzun fkl manası 
hecıcfı varclır. 

,i.llcı manası, Almanyanm 
~teyt istila plArunın suya 
.._ftUdür. Yaz, Alınnnların ha. 
;unıügünü tem.in i~in sarfet.. 
~ gayretlerle gcçtL Şimdi 
, 

1rınek uzere bulunuyoruz. 
t laarnızlnn durmamıştır, 

istila ümitleri artık zeval 
~.gibidir. 
~ nıanam Mısm işgal için 

ı-ı....~ Grazinnı'nin başladığı 
~~u İtalyanın tek başına be. 
~:ı~cğinin anlıışılınış olmn
~~dcnizde İngiliz donan
"«lkiın bulundukça Mısırın 
~hemen de imkansız dene. 
İıtecede guçtür. Mısın istilli 

giljz donanmnsmııı şarki 
~eki üslerini olmadıkça 

h \'ı.t donarunnsını Akdeniz.. 
~ IUnıak bir hulyadır. · 
'l::"f?lıalcyb Brcnner müıtı:katı 
~~gıcmda ild muvaffakL 

· !karşısında mihver dcv
...__n yeni pltınlar kurmak 
'~ duymalaruun bir neti-

"Führer'lc Fransız devlet reis 

şal Von Brauchıtch ile umumi] R lf 
crkfınıharbiye reısi General Ke.. , 005eVe ı 
itel'in Hitler'in General Fran1co 

-, Mareşal Petain arasında, Fran51 

ilk Yunan·ıstan Her nazırınr heyctı reıs ~uavini La 
· val v~ Alman Hancıye Nazır 

Daimi Encümen, muhtaç asker muayyen nisbct dahilinde yar. ile İspanya hududunda yapmış 
aflelerine yapılacak yardıql pro. dım isten~4'.ktir. olduğu görüşme esnasında ken
jcsi üzerinde dün de çalışmış ve 3 - E!.n.a ve ıtazanç vcr~leri disine refakat ettikleri bildiril
esas ttibarile muvafık bulmı•• :.as tutulacağı için, tüccar, ~ mektedir Nazi matbuatı şcfı 
tur. ·Yardım. şu membalardan ıe. ı naf. amele, patron. bina snhibi. Dietrich de liitler'in maiyeti ara. 
m.ln edilecektir· memur, hulasa her sınıf halkın sında idi. General :Franko'nun 

ı _ 100 liradan fada tnAaş 8 _ bu yardım~ ~irak etmesine im. yanında askeri müşaviri General 
la memur ve müstahdrminin kan verll1!1ış olacnktır. Moscardc bulunmakta idi. 

n 4 - Kanunuevveldcn itibaren VERİLEN T.AFSiLAT 
ma.r.ışlanndan her ay muayyen aSker ailelerine kati yardıma baş Madril, 24 (A.A.) - Reuter: 

Seçim Nutkunu 

Dün Söyledi 

bir miktarda tevkifat yapılacak. lnnac'e.ktır. Bugiın Madrit'tc verilen malCi. 
tlr. R~mi. hususi bütün mü~!r Daimi Encümen, bugiin proj~- mata _göre liitl;r'le Gcner.~l 
scscler memurları bu yardımı nin diker kısımlıır.ı üzerinde ca. Frank" arasında dun yapılan go- · 
yapacaklardır. lı.şacaktır. Bayramerte.91 MaUye rüşme. öğleden sonra saat 3,80 

"Birleşik Amerika 

Hi~bir ltilafname 
imzalamamıştır" 

• 2 - Bina sahibi olup ta kira subelerindt'n listeler çıkarılncak . da başlamış ve saat 6.05 te nlhn
bedeli olarak aldıkları para ayda kati nisbetlcr bir formüle bağla. yete erm~ ve iki buçuk saat sür-
yüz lirayı aşan vatandaşlardan nacaktır. (Sonu: Sa: 2 Sü; 6} 

-

lna:illı bahrfy inde hiı:metc alınan dOnyrmın en sfiratli torpidohotlanndan blri 

,Berline Kütle 

Halinde Bir 

Emden Limanındaki 

Tesisat da Şiddetle 

Pakttan Sonra 

RUSYA-JAPONYA 
ARASINDA YENi 

MÜZAKERELER 
Londrn, 24 ( A.A.J - Mos-

kovada yeni Japon büyi.ik el
çisile Sovyct hUk\ınıcti ara. 
sında ba~lıyacak olan müza. , 
kereler, iti haber alnn lngiliz. 
mahfHJerındc hiç bir hayret 
uyandırmamıştır. lngillz mah 
flllerinde, üçler paktının ;m. 
zasından sonra içinde bulun. 
duğu uzjyet dola ısile Jn. 
pon~ anın, znrarlnn tahdit 
mak~adile So\')'etlcrle mii'lft. 
kereye \'annnsı beklenmekte 
idi 

Buradaki intiba. miiıakerc
lerin mahdut bir ga~·eyi ı tih
daf edeceği nıcrkczindedir. 
Çünkii her ilı;i tnraf ta uzun 
hir :r.anıan için tanhhlit altına 
girmek i tcmcmektcdir. Bu 
g(irfişmelcrin \'ereceği netice. 
So\.·yetlerin lehindedir. Çün. 
kU, Japonya ile mli.zakcreler
dco sonra, So\·yctler Birliği 
garp ve Avnıpa mesclcsilc a· 
lakadar olmalc için daha r.I. 
yade serbesti elde ederckfjr. 
Fakat, Japon~·a tarafından 
tekJif edilen şerait, So\•yetler 
Birliği lehine, az ehemmivctll 
ledakill'bkJar ihth•a etmekte. 
dir. 

\.... . .J 

Sollum'da Yeni 
italyan Mevzii 

Bombalandı -
Ordugahlara, Diğer 

Bir~ok Hedeflere 
isabetler Kaydedildi 
Kahire, 24 < A.A.) - Dün ak

şam neşredilen İngiliz bava kuv
vctlcrı tebliği: İngiliz bombarch. 
man tayyareleri, 22 Teşrinievvel· 
de Bugbug'la Sollum arnııında 
hizmet efradı ile motörlü vasıta 
lnrını bombardıman etmiştir. O
tomobillere. su nakline mnhsus 
kamyonlara, ordugfıhlara ve çr.
dırlara tam isabetler kaydcdil
mış, düşmana hasar ve zayiat 
vcrdirilmıştir. 

İngilb. avcı tayyareleri de aynı 
mırıtakada düşmanın nakliye o
tomobil kollarına mitralyözlerle 
ve muvaffakiyetle hucum etmiş
lerdir. 

İtalyan tayyareleri dün, Ba
biHmendep boğazında Perim a
dasına hücum etmişlerdir. 

ITALYAN TEBUGf 
Romn, 24 (A.A. ) - "Teblii., Si· 

mali Atrnuıda, tankların ve topçu a
teşinin mil7.aherctllc dOşman. Sldl 
Darrnnl'nln 25 kilometre Ş!1rltmda 
?>takUl mıntakasındıı buluoan nert 
me\"%Uerlmlıe taarruz etmlsse de mu
h;ııcb meydanında 610ler bırakarıık, 

(Sonu; Su; 2 Sü; 2) 

FiUidelfiya, 24 (A.A.) - Bura 
da bır nutllit söyleyen M ster 
Raösevclt fevkala.dc tezahüratla 
karşılanmıştır. Nutkun irad edil
dıği holde 17.000 kişi bulunuyor. 
du. Mtster Roosevelt, nutkunun 
baıı yerlerinde cümhurlyct par. 
tisinc karşı şiddetli bir istihfaf 
gostermişti.r. 

Evvelce Hitler ve Mussolinf ile 
Çekoslovakya meselesinden dola-

• yı telefonla göruştüğü vaklt ken
dilerini ıtham etmiş olduğunu 
sbylcmesi ve cümhuriyet paı .ısl 
iktidar mevkiinde iken memleke
ti nasıl idA.re etmiş olduğuna tel. 
m "h etmesi üzerine yukselen 
"yuha .. ~sleri ve nutkun diğer 
parçalarını karşılayon şiddetli al. 
kışlar yuzünden Roosevelt, ko
nuşabilır.c.kte adeta müşkülat çek 
miştir. 

Birleşik Amerikanın ne ~ekildc 
olurse olsun hiç bir ltilfıfname 
ımzalamamış olduğuna dıiir res. 
men teminat verdiği zaman şu 
suali sormuştur: "Sözlerim vtı. 
zıh mıdır?,, Buna cevap bir alkış 
tufanı olmuştur. 

Rooscvelt, kendisinin yeniden 
intihap edilmesinin Amerikanın 
harbe girmesi manasını tazam. 
mun edeceği idd asını reddettik
ten sonra her zaman sulh içm 
çalışmış olduğunu ve ııncak harp 
başladıktan sonra Amerikanın 
müdafaası işle.rile meşgul olmak 
mecburiyetinde kalmış bulundu. 
ğunu beyan etmiştir. 

Amerika Rcısicümhuru, Ame.. 
rikan mıllctine memleketi harbe 
siirüklerniyeceği sµret!ndekl va. 
djnı tekrar etmiş. Amerikan ('0-

1 
cuklarım harbctmek üzere ccne. 
bi memleketlere göndermıyece. 
ğinı ve bütün hayatında sulh ı. 
çin ça~ ~cağını söylemlştır. 

Reısıcumhurun nutkunu dinle
mi olan muazzam bir halk küt. 
lesi, mü rünileyhin sözlerini şid 
detle alkıc:h.,,u:Jardtr. 

l'ENI USLER ALIN1YOR 
Vaşington, 24 CA.A.) - D. N. B.: 

811tıı1ye Nrııır-. Knoıc, TMT(! Neuve'On 
C:C-"UP s;ıhfllerlnde bir dcnlı:, kara ve 
hava üs.tjj t klll için Birleşik Ame
rlkG - lnglltere ve Knnsda arasında 
bJr lUIA! husule gelmiş oldugunu b 1-
dinnlştlr lpUdal bazırlıklnn yapmak 
Qı:erc bir Amerikan beycll mahalline 
vasıl olmuştur. 

• 
Vaş!~ 24 (A.A.) - Rıırb!ye 

r.•emretlnln habc:r verdiğine göre, iki 
avcı tayyare filotlll~sı Phillpp\nes 
4dalanna g6ru'lcrllmiştir. T&.YYBrele
rln adedi malôm değildir. Bahriye 
Nazın Knox ... Ame(fkn ba~ al
lıMa bµlunduklan mOddctce, Phl
llpplnes edalannın, her hancı b!.r ta
ar1\lı:a karşı mild::ıfaa edllcceklednJ" 
beyan ctml$tlr. 

ihtimale Karşı 
Hazır Vaziyette 

Von Ribbentrop ta hazır bulun 
dukları halde yapılan gorüşmcle 
bugün akşama doğru mec:gu 
~ransız topraklarının küçük bu 
istasyonunda, 1'"ührcr'in husus 
treninde vukua gelmiştir. 

.M cşgu1 Fransa ile gayrimeşgu 
Frans:. arasındaki sınır hattında 

f ngilterenin Belgrat büyüB elçi Abcu tarafından kar 
şılanan Mareşal Pctain, refaka. 

Sefir·ı Şeh .. ;mizden tinde Bnşvekıl muavini Lava) ot. 
• ~ :iuğu halde, mülbknt mabalhm 

Vazifesine Döndü 
Londra, 24 (A.A.) - İngiltere • 

nin Tiırkiye büyük clçı ı Sir 
Hughes Knatchbull Hugessen 
İstnnbulda İngilterenin Sofyn \'e 
Belgtat orta clçilerile muuikat
tan sonra dün Ankaraya hareket 
etmiştir. 

HuJ.;essen ile son görü~mcsini 
yapan Belgi-at orta elçisi Sir Ro
nald Cıımpbell de dün kşam 
Belgrada hareket etmişt.r. 

~·uNANISTANIN l{ARARI 
Londra. 24 (A.A.) - Tımes ga. 

ıetcsıııe Atinndan çekilen bır teL 
gnıfta Yunan bükfımetinin vau
yctı sükünetle karşılamakta ber
devam olduğu kaydedilmektcd.r. 

Hakim olan kanaat. Yunanlı;.. 
tanın harbın bidayetindenberi 
muhafaza ettiği kati bitaraflığın 
memleket içın iyi bir siyaset oı.. 
duğu merkezindedir ve Mclök
ıms'ın hattı hareketi efldin umu. 
miye tarafından ittifakla tnsv1p 
edilmektedir. Fakat bu hal ıca.. 
bında mukavemet için bütün tcd. 
birlcnn alınmış olmadığı nanası
na gc.lcmez. Bazı ihtiyat efrat sı-

YSonu: Sa, Z Sü; 5) 

otomobille gclmi~ir. Alman or. 
dUŞundan bir tabur, Fransız ma· 
rcşalını. sclfun resmini ifa etmış. 
Ur. İstnsyonun methalinde, Frsn. 
sız devlet adamlarını, Almanya 
Hariciye Nazın Von Ribbentrop 
ile Mareşal Keitcl ve Protokol 
şefi or1n elçi Von Dörnberg kar~. 
lamış ve kendilerine hususi tre
ne kadnr refakat etmiştir. 

FOhrer, Mareşal Pctatn'i vagonu
nun önünde karıılıımış ve cBrilşme
ler. FOhrerin vagon salonunda ~pı.l
mışur. Görüşmelerden sonra FOhrer, 
Mareşal Petaln'i otomobiline kadru
lesyl etm1' ve Marcsalln harclteU 
nasında da askcrt merasim yapılmıs
tır . 
KO!\"UŞULAN tr:.SELELER 
N 'York. 24 (A.A.) - Columbla 

nıdyosu Hlller • L6val ve Hitler -
t'.rnr.c:o mü!Akatlarında mihver df'V
lellıorlnc Fransada, İspanyada. Şlmall 
Afrıkadı; ve Suriycdc dl'niz ve bava 
(lşlfrl terkcdılmcsinln bııhia mc,'ZUu 
old•ığunu bildirmektedir. 

Mihver dc\·lctlerlnln bu suretle çok 
geniş blr sahada, yani Akdeniı:de dc
~il, Ce.nup Ailanllk denb:lndc de ıe
nlş nbıbetıe bir taerruzn gcçC'C'l'klcr 
\'C bu 80r. denizde Kan:ırya odaları'I· 
da Afrikı- ve Cenubt Amerllta l'c 
yapılan İngiliz. ticaretine esaslı dar-

<Sonu; Sn; 2 Su, 2J 

( GÜNLER _§EÇERKE~~ ) 

·Ayakta Sefer 
YAZAN: REFiK HALiD 

Ben, bir (Ok meslckda,lanmın fikri hılirana, tram,·aylrırdan 
oturulacak yf!'rlerin knldınlmasına taraftarım. Mademki oturmak 
hnkkı, kırktn hir, ancak ta1iin lütfudıirı mademki (l bu l·aıjlıdır. o 
hn.!lta1 ~u kadındır. öt~i toruk!,. ~lhi bir adalet tasnifine tabi de
ğlJiz: mademki' neulket, cfkat, insaf roktan kalkmı hr, önce bi. 
nrn oturabiliyor veya <indeki kalkn•erir5e bi'r yer bulabiliyor, hir 
$tıns ,.c mııl,fans meselesi karsı mdayı:ı; mademki oturmak. yer
leşmek. kurulmak hırsı bizi, (alhna hUcum) eklinde birlblrinıbi 
ltmiye. er.rniye. çeki linniye e\'kediyor, göı.lcrimi7.dc ihtira atc
!iİ parlatarak yan \'nh i ve :ıalim olmıya, hiç d('ğil c kabalığa n. 
rfıklilyor \"C mademki oturan da, ayakta duran da ııyni parayı \ e. 
riyor, arih hir hak ızlığan ·eyirci i ,·eya kurbanı oluyor: o halde 
kanapeler ökülmeli, meydan fcrahlıımah. kör tnliln miinasebet. 
iz cilve i ortadan kaldınhırak mO D\'at tesis edilmelidir. 

l\Tnddi :r.arannı da cekı; k hunun bir çok monevi faydalannı 
gÖF'e<'l'ğİz Artık bahta kendi ine yfır olup t1' knlrnlnrının nlhna 
bir m net buldum diye, pek kısa ikbale aldananların ın·aktaki
lere karsı alaycı hakışlarmdnn ve azametli dudak bükiislerinden, 
unun, hunun arkasında el~nçe ibrem AğaS'I vn7.h•etinde divan 

durma)\tan lmrtulacnğı:ı; •o da yedi otuz para verdi. ben de-. O 
da ay~kta, ben de!• tesellisini duyacakız. Tramvay arabalıın • 
dfinyadan elini, eteğini çckmls alan adalet \'e mflsnahn ~r hir 
tecelli sahasına döntt.ek: bir vaziyette. a~-:n ız (!nvrı 171 tam de. 
mokrnt~a. Belediye Nb.a{Jlatana de~il. (Hukuku Beser ·izamna
mesi) ne uygun yolculuk etmek zevkini silrecc-t!h~. Sonra "1 tf" el
Uyi de hulocntlz: •Cihan ne halde, ne mahrumiyetlere. ne czala. 
ra kotlnmyor? IJi~r.im hl semİ7e harp afetinden ~·alnız bu, yııni en 
eh\•eni dü tn: il ile gelen düğün ba)•rftm!• 

Daha SOllra etrahmıu haJcncn~ı:ı, gülümslyec~iz 'f'e diyece .. 
ğiı. ki: - Tuhalh, hep bir halli! 

.. 

• 



!' A 1' ~-H-HO 

[~J~~ş~::t~~~~Q] 
Yazan: Pblllp lt' alton - Kerr 

GÜNÜN MESELESi 1 lstanbulda 
. Kömür 
Buhranı Yok 

Daha Nekadar 
KeseDm? 

-7- DOn k!lmih- le1«'fle atı....... JIJurat.-
y tlZ(lll: N.at:l Sai.ulltıh tın hfrviyetı üe btr m bize m0raeeat 

B azaıı ~ıte fikrin kınntı• bile ett; ve: İstaııbalda kernl\r 
katılmam11 koakoca bir yan- - Sl7.. dcdt; 

lngiliz ve Fin 
Heyetlerile Ticaret 

Müzakereleri 

!ilca w T- JCaıu~ 
Fta .... Dewkt Dcmlr7oJlan ~ --
Baltl llll'tııllia babatıı '"' v ecftrl 
btll9ederl .,. Ticaret m~ 
riDderı Rlfat Atameriıı dayısı. Zlrut 1 
O.- 1Pak1llte9i mllten:h::ı1 

MAZL'OM ERBIL 
_.....,.. tarihinde •efat euniftit. 
....... TqYiki7eda Tq'rikiye camide 
ceJt Te lifle ııaınurru mtıtcalı:cp cenase 
lı:ıbndılı:tan ......-a Ferilclly muarlıtı.,.. 
malı:bcresine defacdficcektir. m 

fKt MtlıftM VAKA: 

yı hatta kOllkooa bl kltab ki derdinin hnllcdlldiğln! ~onunm.. 
• r 1 zev e 

1 

llalbuki Eregli şirketinln Kuruçeşme-
okutmak marifeti, kellmelırrle bir ti· dcıd de osunda bir m bfie kömQr 
tiz kuyumcu ltlnaalle oynıyan Refik yok,. Jıdi bakın :1 ondan sonra 
Halldln usta kalemine vergidir Zarif ıı. 

• yazını 
mantık hllelerl bulmakta Yet!ltOll Karilınızm, 

00 
fkaıı Q%erlne hemen 

1914 harbinin 1lJı: sıralarmda Abu- sahibi olan Refik Halit için, bozuk Kuruçcsmeye koştuk. gördOk ki. dn!l
lctr, Desoy ve Hogue 1.simlerlni taşı- Arnavut kaldırımını, Cennell21Aya gl· lar gıbl kömllr yığılı. Bu mü~ahede-
1an Oç t--mı. lcruvazllrQ bir tek d"~- den yol C<ııdar cazip gllr.ermek, yağ· . ~:ı. 1 t nbulda kömür işle-

Ankarada, FinJanda heyetile ticaret anlaşması müzakereleri
ne başlanmıştır. Müzakerelerin Cümhuriyet bayramından evvel 
btteceğı anlqılmaktadır. 'l'ürkıye - Finlanda arasında bir kliring 
anlaşması mevcuttur. Bu anlaşma, İngiliz lirası üzerinden yapıL 
mışbr. İngiliz lirası da dolara nazaran düşkün olduğu için. yeni
den müzakerelere ihtiyaç basıl olmuştur. 

Rahmet Dileğl 
CeıTahpep Haatanesi Dahili'9 

tehnssıın ve merhum Alı Haydar 
sebiık damadı Doktor Bes:aı 
dün sabah bırdcnbirc olmuşt\ir. 
metlııizi diliyor. 

"',.... ...., ı 1 'l1ızc r.'timen. "' 
man tahlelbahlrl 1.nra!ından batırıl.. mur a tında pm• yeslz dolatmanın, ı-inl tedvir eden idarenin mOdürQ ile 
mıstı. HAdlMnin TUkuu sırasında d- ! veya zemhert aoouııunda sadakor es· de gôrüştük ve ö~dlk ki: 

Finlnndalılar dolar es sında ısrar~·-------------
etmişlerse de bu defa, fatura bcdclJ G •• •• •• 
her ne parası olursa olsun. Merkez umuş Yuz 
Bankasının tesblt edect"gl kur üzerin-varda, ıayet masum g~rQnüslü bir vap giymenin keyfini lsbat etmek it· "- İstanbulda bir kömür buhronı 

tek balıkçı ıemistnden başka bir şey ten bile deölldlr. Ve efjer laterae o,, !!la me~cut deglldir. Şehrin senelik 
70ktu ve bldlse harllrulAde idi. ÇOn- alze, auratı maakell. eli bıçaklı bir ihtiyacı 80 _ 85 bin ton kndnrdır. 
kO bir tahtelbahlrln bir tek kruva- hıraızın evinizi ziyaretinden duyaca· BU'lUn 30 bin tonunu istnnbuldaki 
wru batırması d::ıhi bir mesel<.'dtr. Oınız heyecanı o kadar caztp g5aterir gııVı ne ve kok rabri!aılıın ve mUte
Böyle uç kruvazaron yanyana batı_' kı, hemen kaleme aarı_ııp, farazA Fan- baki kısmını da Ereğli f !etmesi te
rılmnsı Isc, luıkikatC'.Il çok b(iyfik bir •oma Mehmede, veya Kıvırcık Hasa· m n etmektedir. 

den Türk lirası olarak ödenecektir. K 
Flnfanda, Türkiyeden ithal edt'<'eıti uruşluklar 

malları. muayyen bir miktar tnhtında 

Cenazesi bugun saat on bircll 
ntta Sofanaia mılhallcsinde 11-' 
kaimda g numralı hanesindC'D 
nlarak Beyazıt camiinde na~ 
lmdıktan sonra Erenkôyıinde 
Cedittcld aıle kabristanına g 
ccktir. Mevti rahmet eyli)'c. 

tcsblt ederek ithal cdecckur. G • 
İNGİLİZLERLE TİCARET eçıyor 

işti ve dcrinleştirılmesi icap eden bir 

1 

na, ttırmm bal mumlu bir davetiye Halen şehirde lhtiynca çok yakın 
mesel" leli. q5ndereslnız gelir. bir miktar sotılmış bulunmaktndır. 

Bunun lglndlr ki, birkaç gOn evvel, l3 rru idarenin KunıçeşmedcltJ de
Haı:.Wn b lamasından evvel Al- I onun kaloriferi hicveden, ve kllmllr u nda 11 b!b tondan tozla kömürü 

m;ınlnnn dcnl:ı:. 1 lcnne ait casusluk- 90baaını gUklere "•karan vazıaını "'ne posun o Unde de 4 bin ton 

İngiliz Tiearet Birliği Balkanlar 
f;jubesl Şefi Lord Glecn - Commer, 
dün şabahki trenle Ankaradan istan
bula gelmiştir. 

laıı göze carpmı tı B l it k " " ' t• vardır T ccar e • U ıe a va a• bir fantezi olarak okumuı vo kendi . . · b l aktadır Ayrıca gaz· 
lnrrn bıri, İngillcrede muh keme e. kerıdlme· kömür u ı:m gün 85. ton kömür çı-
dilPn Schulz. eli erı Fransada vuku- .. _ O~at, nihayet sefaletin de te· ~a:~t:~ır erHer gOn de mutıtaza-
bulan Ullml vakası idi. aelllslnl bulduı.. diyerek gDIUmeemlı· :an zonguldaktan kömilr gelmcktc-

(DEVAMl VAR) tim. dir Kadıköyünddd vaziyet büsbütün 

BAYRAM TATiLi 
Fakat gelin gUrDn ki, Refik Halit bnŞttadır. Burada nakil lşlnl nrobnlar 

n alin, zarif bir unat fantezld yap· ynpmaktadır. Bu t&e yetecek kadar 
mıyor, kırk yılda bir, hakikatin U arnba da mevcuttur. Ynlnu evvelce, 
kendlalnden bahaedlyormu§. bazı sebepler dol:ıyıslle ve hav~ların 

P • B I Şimdi 1JO!iuk kaloriferin karııaında bozuk gitmesi yüzilnden Kachkoyü_ne azarteSI aş ıyor Urt ,. Wrlyen sade ben del)lllm. Gün• kJmür naklinde müşk(illt çekilmış-Almanlann aJanlan her isle m~ 
l oluyorlardı. Bunlann bml yol
la. arsalarla , tanIT\JZ:I yarıyan 
vkilerl tay10 ile, koprülmn tcrki

uıt tetkik ile, telgraf, tcle!on hntla
mevkılerinl tczblt ile, nnkil va_ 

taları ile, mevcut mebanldc.n istila• 
pr<.'lennl kayıt ile, gıda dePoları

m mevkilerini anlamnk ile, ~trol 
epolannın yerlerini :iyice tayin ile, 
lh'JSll her şey ile meşgul oluyorlar
. Bu y{lz.den Bcrlln bQkömcU, bil. 

bu tcfcrriı:ıtı, Fransa hükümetiıı
M dııha Jyi blhnektcydf. 

Ciimburiyct Bayramı mfuıaaebetiyle 
28 Eylul Puartesi günü öıledcn aon
ra daireler tatil edıleccktır, Bayramı 
mlitealtıp Pcrfembe ıünu resmi mu
eueaeler açık bulunacak, Cuma ve 
Cumartesi ırunleri Seker Bayramı do
layısıJ'le tatil yapılacaktır. MaaJ).ar, 
~den itibareıı tevzi olunac:ıkt:ır. 
Bayram mün;ıacbetiyle Ankara - lıı
tanbul yolculan pek ziyade artnua, 
ilive ederler .konmaıtur. 

lerdenberl - elimizde, mal sahibinin tir Bugün bu mnhzur da bertlırnf e
ınerhametlne, lnaafına, mUrüvvetll'le iil iştir Elyevm KadıköyQrıde SOO 
aı(Jınmaıarını tııvslyeden baıka çaro to~n kö~ür vardır. Her gfuı de 120 
varmıı gibi - blıden telefonla, mek· ton kömür sevkedllmektedir. Kndı
tupıa medet bekllyen biçare vatandaı· köyde bir UU depo acılmıştır. Kızıl
lar da, aynl gafletin soOuk çllealnl dol topı-akta da bir t§ll depo nçılmak Q
duruyorlar. Kalorlferlerlnl, lklnclteı· cn:dir ve dört giin sonnı evvelce si
rln ayının on beılnden evvel yakamı· r. nrl~ vennlş olanlardan, &Jparl111nl 
yacaklarını alSyllyen mal aahlplerlnln ~lmamış bir tek kimse knlmnmıı o
kontratlarına attı!iımız kıvrak ve \ncak, her 1st1Yen de depoda istediği 
kuyruklu imzalar, timdi g6zlerlml:dn kadar kömür bulacaktır. Esas~ kö
llnünde, zehirli yılanlar gibi kıvranı· - seoelı1t kömür ihtl7ac:ı 4 - 5 
yor: Huzur lçlndo, refah içinde, .O· = tondur. şimdiye kadar 3 bln ton 
kün içinde, ldop ve erklna, nizam ve kadar kl)milr de satılmış bulunmnk
kanuna uygun bir tekilde titreye tlt· tadır_ 

B:ıynım programı tesblt edilmiştir. Fakat bu yolda istılıdam edilecek 
bit merkezleri yetlştinnek kol~ 

iş değildi. BII:ıkJs son derece dd-
1 bir ~ti. Ve bu sabit merkezlerin 

biri, imUhanlnrdan geçmedikçe 
başına gandttilınlyordu. Bu 

adamlar, gördükleri toplar hak
ıı;.alClmat verebilecek, 'tanıdığı 

lann içyilZünn anlıyacak, kabL 

Vali saat 8,45 te Vi!Ayette tebrılı:leri 
kabnl edecek, mütealnben Taksime gi
dilecektir. Saat 11 de \tıtaatın tefti~ıni 
miıtealap merasinı ba,lıyacak, nutulı:. 
!ar IOJ'lenece1c ve reçit resmi yapıla
caktır. 

reye donuyoruz.. Ve gazeteler hAll, 
çlvl buhranından bahsedip duruyor· 
lar Dişlerim birbirine çarpa çarpa 
soruyorum: 
"- Daha nekadar keaellmT,. 

Piyasada ı 

Pamuk ve Tün lp&iji 

ft.t.e idiler. Sonra bunlanıı toı><>g· 
b'a7a alt taıaJUb verebı..ı.ı.elerine 

mlyet verlllyordu. Bu adamla
ı>ltınlar çizebilecek kudrette ol

alanna ve mühendlslile alt ince.. 

Öğleden sonra Sehitlik ziyaret edi
lecek, rece balo vcn1ecelctir. Bayram 
münasebetiyle Şilede 7, Kartal. Si1ivri 
ve Catalcada birer mektep açılacak
tır. 

Kızlara Askerlik 
Dersi Veriliyo· 

Kız EnstltOlcrlnln 3 OncQ sınıf' 

ihtiyacı Karıdanıyor 

Jeri tavramalanna itina edllmek· 
cll. 

M...ıa 'btr k&prQyQ tahribe memur 
bir aJu, köprlhıQn hışaatmı 

ettikten sonra, onu tahribe 
edilecek adamların Dett)e 

BUGUNKU Pr:OGRAM 

na haftada bir saat askerlik dersi 
nulmuştur. Bu ders, talebenin terfii 
Q7erlnde mOesslr olnC'8kbr. 

YF..MEK LİSTELERİ - Yatılı mek 
teplerdı-ld t.ıllebeye verllt:eek yıımck 
listelerinin baderna rneveut lkusadt 
vuzlyct göz!lnOnde tutularak, okul 
doktoru ile birlikte tanziınine karar 

Bu seneki pamuk iırtilı-:-alll.tımız 360 
b" balY31'1 bulmuıttır. Dı,andan pa· 
m':k ipliği gelrııediği lci~ •. l~lik ~ab~ 
rikalanmız üç amele ekibı ıle yımu 
dört saat çahşrnaktacbr. Bu itibarla 
dahildeki pamuk sarfiyatı 130 bin bal
yayı bulmuıtur. Geriye kalan 230 bin 
balyanın ~amamiyle, chs memleketlere 
aaoıı taahh6t edilmiıtir. Bu nretlc 
pıımck mahsul6müzden blr kilo bile 
stok kalmıyacaktlr. 

erleştirileceklerini, etratın anlyni 
!unundan mahiyetini. köprfi tem~ 

hl vaz.lyetini, bu havallye gön
iler.flet:ıOecek hınlAk mnddelcrinln 
llllft..~ tesblt De mOkellefUr. Ger_ 

._ lballllnab daha başka memba· 
da edinmek mOmknndür. 

k6prfinQn her cepheden :fotog
ratllanını tedarik te &Ut d~Udir. Fa.. 
at Bernn, bQHln bu işlerin kendi a· 
Tftlan tarntından kontrol edilmesi-

Mihverc:ilerin Siyasi 

Taarruzları 

* * S imdi bir de Akdeniz hari-
tasının cenup sahillerine 

oakıruz. Burada da sahil boyunca 
·r, Fas, Tunus, Trablus, Bin
Mısır, Suvey~ Filistin ve 

uriyeyi göriırsi.ınuz. Fransa ile 
işbirliği yapmuk sayesinde mih
ver devletleri Afrikanın bütün 
flmal sahillerine hiı.kim olacak, 
ve İngiliz donanması için şarki 
Akdenızden başka faaliyet sahası 
buakrnıyacaklardır. İngiltere için 
koca Akdenizde Mısır ve Kıbrıs. 
tan başka üs kalmayınca, galip 
bir ihtimple göre, mihvercller 
bütün kuvvetlerini bu sahaya 
tekaif ederek kIŞI, Mısır ve Sü
veyşi zapta hasredeccklcrdir. 

Brenner mülakatının ikinci he
defi de, Avrupaya yeni bır nizam 
nrebllmck için Avrupa Jatasının 
Utllltsını tamamlamak olsa ge
rektir. Balkanların, Fransa ve ls. 
panyanın mihnre alınmasile bu 
ınak•t ta temin edilmi! olacak, 
Te mihverciler bu loş Avrupa or
ganizaSyonunu tamamlamaya ım· 
kan bulacaklardır. 

İşte bizce mihver devletlerinin 
bir iki haftadanberi birbirini ta. 

k . eden sıyasi taarnızlarmı bu 
ıp . k""nd"" 

ı.oo Proena 
&,118 Mhlk (ft.) 
l',u Habtrlcr 
1.10 IUldk (P\.) 
&,H Yftftelt Blıtesl 

• ı:r.ee Procraıa 

12,U~ 

12.H H.._._ 
U,OS Şaılıdar 
13,ZO MOdlı: (Pt) 

• u ............ 

ıs.13 'it~ 

11,.10 Su 

19,00 hırtiııtt 
19,SO Haber1-
l!l,45 tu 
ıo, u Rad70 cazetnı 
ıo, 43 Teııısll 
21.JO Xomlpla 

21,45 Orkeatn 
ZZ.JO Hatıuw 
Z:Z.45 Orlı:ntra 

2S,00 Dana aıOrli!f 
h.lS Kapanrı 

Hitler - Petain 
(Başı ı incide) 

beler indirmek fçlıı mOhlın bir üs ~ 
k:ll edeceği 16ylenmelttedlr. 

Fransa hükQmeU bu bııbcrlc.-rl tek
zip etmişse de Columbin radyosu 
kendi muhrıbirınln bu tekzip hakkın
da çekti~ telgrafın bile sansür tara· 
fından pek çok yerlerinin çıkanlmak 
suretlle göndttllmesıne mOııııade e
d~ oldutuna iş:ı-ret etmektt.odlr. 

Al\IER!KA YA KARŞI 
Zürilı, 24 (A.A.) - Reuter: 
Baılcr Nathrichteıı pııetesioin Ber

lin muhabirine ıöre. Hitler - Lnal 
mülilı:atı, Amerikanıa harbe rtrmcsine 
mlni olmalı: için mihverin büylllı: siya
si taarruzundan bfr cü:ı:'udnr. Bıı na
zariyeyc rore, Amerikanın harbe işti. 
rakinin &ıllne ıcıcecdl hadiselerin. A
merika Birle1ilı: devletlerinde Rcisi
cümhur aec;;imindcn evvel vukua gel
mesi Jizundrr. 

1''RANSADA MEMNUNTYET 
N~york, 24 (A.A.) - Rcuter A

jansmdan: Vichy'dcn NCYYOrlı: Timcs 
rueteslne relen bir telgrafta Vic.hy 
buktmetinin kati olaralı: Fransanm 1n.. 
giltereye bf1ı harP etmiyeeeğini ve 
ba malı:utla filosunu vesair eılihlanru 
teslim eylemiyccegini bildirmesi üıe
rine Fransada umumi bir in~irah h!'ı
sıl olduiunn habd: vermektedir. 

Telgrafta HiUer - Lava! mWi
katuua m&hiJ'etindeki ehemmiyetin 
bütün Fransa tarafından aalaıılnıııı 
oldug11 ildve edilmektedir. 

• Viehy, 24 (A.A.) - Toulon aa'keıi 
mahkemesi hilr Fransızbr deniz kuv
vetlerinin Ba,JcumandAm Amiral Mu
selier'yi sı:rabcn idama mahkum et-
n'.ıtir. 

Sollum Bombalandı 
•••UMll•••~1 " fBaşı l i~ideı 

pfüıttırtOlmtlşUlr. hnlyanlardan bir
kaç yaralı vardır. Sidı Baranl'nln Ce
nubunda Alam • El - Tumme mınta
kasuıd ki mew.ilerimiıe taarruz eden 
dUşmı>n da firara mecbur edHmiştir. 
MO•eaddJt esir ve .ıanalm aldık. 

ver~:tır~·:....------------------~ 
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BerOne Dün Y aplan 

Hava Hücumlan 
(Ba~ 1 inl"ide) 

ne kQtle 'halin.de bir bOcum yapmış
W'. İngilizler, Berllnln muhtelif ook
taL-ınna ve bilhassa Gnrp mahallesi
ne bombalar, yangın C'lkaran plllklar 
ve yQk.sclt in!ildklı bombalar atmış
tır Bunlar, bnzı binalarda ufak ha· 
saı=at ikı. etmiş ve ufnk tefek yangın
lnr çıkmasına sebcblyct vermtştir. Bu 
yangınlar, derhal bastınlmıştır. Bir
kaç kişi yaralanmıştır. 

INGlLTERE UZERINDE 

Londra, H (A.A.) - Hava Ye Da
h!D Emnt7et Nezaretlerinin tebliği: 
"MUnlerlt surette hnreket eden bir
kaç dil~nn tayyaresi, bugQn snhll
lcrlmü:I aşmıştır. Londra nuntakası
na. Kent 'ft Hampshire KonUukları
na ve Sonerset KonUuğundn kırlara 
blrkat bomba duşmüştUr. Londra 
mıntnkasında ban evlerde ve fnbrl· 
Jtıılnrda bazı 'hasar vukua gt-lmlş ol
duğu ve pek u kişinin yaralandığı 
Oğrenilmiştlr. İki 1Ü3Jtl&D bombardı
man Uı.yyn.-eıd. düş11rQlmfıştür. Splt
fires tayyareleri M ~ denizinde dev
riye gezerken.. bir Alı an tayyaresi 
dıt;ilrmUştür _ 

ALMANLARA GORE 

Bcrlln, 24 (A..A.) - Tebllğ: "İngil
tere adal:ı.n Qzerlnde dQn fena bava 
şartları olduğundan hava kuvveUerl
nılzln faaliyeti, g(lndQz. muharebe kc
şiOerlne inhisar c mlsUr. Lorıdra lle 
Merkezi İngillcrecle bir Cabrik~a 
bombalar atılmıştır ... 

Gece, tekrar Londraya hücum edi· 

Pamu'k ıplitl bahram, çorap fiyat. 
lan üı:erinde tesirim göstermiştir. 
Evvelce, pamulı: ipliğinden yapılan 35 
kuruıılulı: erkek çoraptan ~imdi 50 -
55 kuruştur. Merseriı:e İplikten yapı
lan çonıplarm fiyatı da 80 - 85 kuru
ııa kadar fırlamııtır. Bunun sebebi, 
paketi 14 lira olan mcncrize iplifin, 
timdi 47 liraya kadar aatılmaııdır. 

KISA HABERLER 
YUGOSLA VYADA: 

• Belgrtıt, 14 (A.A.) - 9etgrat Q. 
nlveraltaı kurvlduDundanbwl ilk d9-
fa olmak Ozere dOn, mllllyetçl talebe 
Ya'tudllere kartı tezahDrat yapmıı· 
tır. Vukubulan •rbede eenaaında &O 
kiti yaralanmıttır. 

ROMANYADA: 

• BDkr ... t4 (A.A.) - Roman:y11· 
dakl Alman ekalllyetlnln relal 
Schmldt dDn 1'9dyoda slSyledliil bir 
11utukta Alman ekalllyetl unaurlarını 
ihtiva edecek olan bir Naayo11al 809. 
yallııt Parttatnln tqekkOIUnO haber 
vermlftlr. 

• BDkret. 14 (A.A.) - lakl Po· 
lonya Harlolye Nazı" Beek'dan batka 
Romanyadakl Polonya 8efaretlnln 
blltOn Azaaı da. lktıaadı baltalama 
tertibatı ve tethft tetebbUalerl itle· 
rinde lnglllzlerle tqrikl mesai ıuçun
dan tevkif edllmlıl•rdlr. 

YUNANISTANDA: 

e Atlna, 24 (A.A..) - Romıtnya
dan gelecek 2000 Vahudlnl• Pireye 
muvaealatı beklenmektedir. Yunan 
makamlarının emri mucibince, bunlar 
Yunanlata11da kalamıyaeak, bir Yu
nan vapurlle L.lzbona nakledllccektlr 
ALIUANYADA: . 

e 8tol<holm, 24 (A.A.) - &erlin 
90cukların111 tehlrden 91karılmaaı I· 
9ln 75 huauaT tren kullanılmaaı inak· 
sadlle tertibat elınmıftır, 
INGILTEREDE: 

!erek bir çok bombalar atıltmıııtır. • L.ondra, 24 (A.A.) - BugUn 
24 Teşrinievvel a'qamı nıiliz tay. L.ordlar Kamaraaı gizil bir oelae ak· 

yareleri Alman topr:ıltlanna girerek detmlıtır. Glzll celae aonunda neıre· 
Berline hucum etmek te1ebbusunde dllen tebllöe g5re Meclla. hava mO· 
bulunmu5tur Düşman tayyarelcrlndcn dafaaıı (flerlnl gllrütmllı ve Hava 
yalnız b"r kaçı Btrline kadar varabil- Naıırı bu huausta beyanatta bulun· 
miş, meslcfın mahall l re yan~ bom· muftur 

balan atarak binalara hafif hasar yap- l\tACARİSTANDA: 
Mili ve ufltlı yangmlann çıkmasına sc- 1 ---------
beb:yet vermiştir. Bir fabrikaya da 
ısabet vuki olmutsa da fabrıknıın pa
ııif korunma teşlrilitının müessir mü-
dahalesi sayesinde hasar ehemmiyet· 
sız olmustur. Tayyareleriıııi n biri 

• Roma, 24 (A.A.) - Macar Bat· 
vekili Kont Telekl, pek yakı11da 1-
talvayı ziyaret edecektir. 

1nglllz Lordu buradn iki g{in kal
dıktan sonr~ tekrar mUuıkcrclerc 
devam etmek üzere An1taraya döne
cektir. Şimdiye knd:ır yapılan mUza
kE:relerdt, İngiliz Tkart't BI ~. lz
m!rdeıı !ı milyon İntıllz llralılt Oz.Om 
ve incir alnuya karar vennısttr. 
Bu mallara mukab'u, çuval, flAç, ma· 
den: eşya alınacaktır. Bu mallar mem 
lckl'Umlze Basra yolile getirilecektir. 

BİR MlLYON ÇUY AL 

lJundaL bir müddet evvel Kleantis 
adlı Yunan vapurile 1stanbula 3300 
kQsur balya halinde bir milyondan 
fazla çuval gelmiştir. Bunların satın 
ııhnması için al!ikalılarla yapılınnltb 

olan mnuıkercler bitmek Oz.e~ir. 

Poliste: 

Bir Çocuk Tramvay 
Alhnda Parçalandı 

Galatada Dciirmcn aokatmda Hl 
numaralı evde oturan Hasanın ı ı ya
ımdaki oğlu BUrhau ~ün Ortaköydcn 
Aksaraya gitmekte ol&n 57 numaralı 
tra~vay Necatibey caddesinden ge
çerken motrisin arka basamağına atla 
mak istemiş, muvaffak olamamq, dilş
müş, romorlcun altına giderek parça. 
lanmış ur. 

BRS K1Şt BOôULDU - Evvelki 
gece, Karadeniz Botumda bir deniz 
kazası olmuıt, beı kişı boiulmuıtur. 

Sanyerde, balıkçıhlı: yapan Silrme
neli Kemal reisin 20 nnmarah 'kayığı 
ani olarak çıkan fırtına yüzünden au 
almaya başlamış, blt mllddet 80nra da 
batmıştır. -

Ekmeğe 10 Para 
Zam Yapıldı 

Kafi milrtarda yumu'ak baiday te
min edilemediği için francala fiyatla
rına yapılan zamdan BODnt bug{lndcn 
itibaren de elemek fiyatlarma 10 para 
zam yapılın1'tJr. Bir kilo ekmek 11,5 
kunııtan aablaealı:ta. 

Yunanistan Her 

ihtimale Karşı 

HGZJr V cziyeffe 
(Ba" 1 lnddeJ 

Wı altına çağınlmıştır. 

~·IN BlR YAZISI 

Londra, 24 (A.A.) - Times 
gazetesi, başmakalesinde Balkan 
meselesini bahis mevzuu ederek 
diyor ki. 

"Mihver devletleri içbı Romanya
nın en büyOk ehemlyehnl ı>clrol ku
,TUlan teşkil eder. Ege denb.ıni ve 
Canak~ale yollannı kapamakta olan 
Yunnnıst.anm vazlyeU ise, btiJbütün 
başkadır .. ıtaı1an destroyer ve den!
talb gemılerlnin F..ge dc.nlzinde ser
bestçe seyrOse!cr etmiye müsaadeleri 
ols'lydı, mihver devletlerinin Sark! 
Akdcnizdcki kuvvetleri artmış bulu
nurdu. Qer Jt.aıya Ege denizinde Qs
ler teşkil edecek olsa ve Alman kıta
atı da Romanyodan Bulgnrtstana geç. 
ıc, Türkiye için vnzJyet daha tchdJt-
kAr olurdu. Yunanfaumın rtratC"llk e
ht'nUr!lyeti. bununla da ktılmamakta
dır. SelAıuk, V rd:ır vadlıinin kapı-
11nı teşldı etrnektedlr. Vardar vadisi 
Ue demlryolunu IhUva eden Cenubi 
Makeclonya ile SclAnlk limanına .Bul
ıar.stnn gôz dikmlsUr 

İtalya ve Alınanya~n nthnl gaye
l~ri. Yakıı; Şarktaki İngiliz kuvveUe
rınl maJlup eder<.'k, Mıstr ve SOveyıı 
~analım fethetmek ve Akdenizdekı 
nglllz donanmasını ele geçirmektir 

Böyle bir gaye1e bir hamlede vasıİ 
olmak imkAnsıulır. Yunanistan mu
kavemettt: sebat etUkçe. Türkiye ts
tlk!Alinı muhafaza cyleclikce. Sunye
d:kı Fransıtlnr da ınilıver devleUe
nM tamamen boyun eğmekten imti
na KÖSterdıkçe, mihver devletleri ıcın 
Gnız.lanı'nır\ bu kadar gecıkmiş olao 
Garba doğru Ueri hareketine yardun 
miıjküllcşmektedlr. 

suretle izah mum u ur.. . 
Eğer bu mutaJı:a d?ğru ~e, bu 

lo harbin Akden re ı~eceği hak. 
kı~dakı tahminlerde ısabet var 

dernektir. ·nJer do~u ise 
Eger bu tahm1 lS• ' 

o vakit tc harp çok uzayacak de-

melctir. 

DQşman hava kuvvetleri Sldl Bar
rınl mıntakasına birçok bombalar at
mışsa da muvaffakıyet elde edeme
mişlerdir. Şarki Afrlkada tayyare
lerimiz. Perim adasında isUhkAmlan 
boınbard.ımıı.n ederek büyük bir yan· 
g n çıkam.ışl rdır. ingılız tayyareleri 
Tana glStünQn C~Pubu Şarldsindc 
Bannrdnr ta;yyııre meydanına ve Te· 
eseneu'ye hü~..ın etmisl('t'dlr. Zoz 
Gondar 'Ye Alornata. Dessie ~ Decn
mere h.ırw. 1\mnılan da dllşmanın 
hQCWDUD& ulramıltır,. 

UHline donmemiıtir .• , 

YANGIN PLAKALARI 

Clermont Fcrrand. 24 (A.A.) 
Joumal pzeteıi yangm çıkaran pli. 
kalar haldcmda fUnlan yazmaktadır: 

'1ııgi]iz hava kuvvetlerinin nnrm 
çıtaraa plWan lı:ullanması ihtimalle-

ri, kolaylıkla J'8nmalı: kabili:retinde o
lan Alnıan ormanlan hakkında büyı.ik 
cndi$eler uyandırmaktadır. Kısm kuru 
sofuklarmda çahlarm suları çekilerek 
bunlar, çabucak yanabilecek bir hale 
geldikleri zaman, ateş o kadar süratle 
yayılacaktır iri, nncınlan Önlemek 
P?k m~kül olacaktır . ., 

Ttirlı:i:rc. Alman boyundunıfu altı
m reçene Suriyedelıi Franıızlarm 
ıimdiki mukavemet politikasında de
vam edebilecekleri pek •ilphelidir. Bu 
aebcple düpnan bu neticeyi elde ede
bilirae İtalyan ve Alman kuvvtlerini 
Suriyeye nakletmek ve oradaki Fran. 
sız tayyarclcrini Filiıstindeki lngilız 
kuvvetlerine karşı istimal etmek kabil 
olabilecektir. Boyle b·r hnreket ise 
son ı:amanlarda buaret derecesi itidal 
kesbctmiş olan Libyadaki İtalyan lrav
vetleri için büyiık bir yardun teşkil ~ 

Giimü, yüz kuruşluklarm bir $ubat
tan i(barcn tedavulden kaldırılaca,'1- ı R T 1 H AL 
na dair yapılan resmi ilan üzerine 
diın piyasada bir hareket görülmüş ve Niı miıdafıi General Rifat ol .. 
bu paralar Hnki hemen tedaviıldcn General merhum Cavit damadı 
kaldırılmış gibi kimse tarafından ka- Kurmay Albay Nuri Baysel (Ça 
bul edilmcmiyc başlanılmııtır. Resmi ba) kısa bir baı;talı~ müt~!; 
miıessesclerden postahaneler ile Tram akşam Bostancıda Ça.talçcşmcO
vay İdaresi g{lmüş yuz lnıruılulıları hilhaneslnde irtihal etmistir. C 
kabul etmemişlerdir. Bu bal halk ara- bugiln hane inden kaldırıla~ 
sında derhal tesirini göstermi$, kimse namazı Bostancı Camiinde 
binblrindcn gumuıı lira almamıstu-. mütealnbeil lçerenlı:öyündeki aiJC 

Postahane ile Tramvay İdaresinin bucsine defnedilecektir. ?ılevlJ 
bu paralan lcabul etmemesinin sc- rahmet eyliye. 
bebi, bu paralann taklitleri bulanma- , ____________ ,,.~ 

sı, gişe memıırlan ile biletçilerin ra
Yet seri İl görme vaziyetinde olmala
rı dola)'lSiyle de bunları tetkike ,.!\. 
man ve imklln balamamatandır. 

Spor: 

Pazar Günü Lige 

Deva111 Edilecek 
Birinci kame lig maçlıınna pnzar 

gQnn Fcnerbahçe ve Şeref ırtadyom
larında devam edilect'ktir. Fenerbnb
çe stadında Galatasaray - Silleymn
nlye, Fenerbahee - Altıntuğ maçları 
vardır. Şeref stadında da Topkapı ne 
lstanbu~r, Be)'koz ne BeyoğlLUp<>r 
ve Beşiktaf ile de Vefa o,nıyacak
lardır. 

lKtNct KÜME - J:ıdnd ktbne lig 
maclan bu pazar g{lnü Anadoluhisar 
ve Kıırag(llnrük sahalarında başlıya
cakbr. 

ASKERi LİSELER ARASINDA -
Askert liselerin aUeti%11l pmplyona
sına yarın sabah Fcnerbahçe stadın
da devam edilecek ve biUrllcccktlr. 

T&NIS TURNUVASI - Ankara. lnnlr •e 
htaııbul b61aeleri teni• talı:nnlan arHuıda ııatı 
•la4eld -n•al lıatlaroıcak .a.. ._,..,,. 
lçlıı htaaln&l talı:ıı:aı ... _... ri .. Aftlı:ara• 
:ra hareket edecektir. 

ÖLÜM 
Bay 't'C Bayan Sa~ 

çoculclan David, 
Bay ve Bayan Salomoa 
Bay ve Bayan Sanmel Kıuabi 

fa), 
Bayan Dııl Re'7Q& ~ 
Bay ve Bayan Natan BeJıl 

karest), 
Bny ve Bayan lhfıael 

çocuktan (Paris), <ti 
Bay ve Bayan Mola 01&t.

cuklan (Parla), 
Bayan Dul RedD %lıra ..,. 

(Selinilı:), 
Ve Tuartes. .Amram. 

Karaııao aileleri, ve bütün 
azi.ı eYlatları, kard~crl, " 
lan; 

Eduvar Kant 
(Beyoğlu MEVSbl 
l\foğazasından) 

Pek kıs:ı bir hastalığı mütcakı9 
etmiş olduiunu bildirirler, ,.. 
töreninın Cuma 25 llkteırin _,,. 
Şisbane lı:arakol civannda -:,; 
"Kcnescth İsrael., Sinaronanda 
lunacağuu ilin ederler. 

Thiyet ı:iyaretlerinden imdll' 
m.ası rica olunur • 
(Ccruı.re LeVllimab P. ANO 

.BOKS MÜSABAKALARI - Ka
dıköy Halkevi 28 ve 29 Teşrinievvel 
akşnmlan gOre:ı ve boks milsabaka
lnn tertıp etmiştir. Bırincl gUn gil_ 
ttş, ikinci g\ir boks yapılacaktır. bnblnlerce acueu ~lstlrmck ilı~ 

VOLEYBO MÜ atlndc:rb. Hava hnamuııa nek .. ar 
1olilu Halle .~ 9 OSABAK1\SI - ~7- 4ım e.sc .. r.ı. ba lhtl7a<:• o hdar ~ 

Cv.ı 4 - 941 senesi ıçın l lamıı olacafu. 

10 - 11 - 940 ta başlamak Ozere bir -..--............. _.._...,...,..., 
voleyb.>I şampiyonası tertip etmişti~ 

Hitler - Franco 
MülGkcrh 

ffl•'1 1 fncide) 
müstür. Görüşme, Fransanın lş. 
gal altında bulunan mmtakasmda 
küçük bir hudut istasyonunda 
Ftihrer'in treninde vukua gelmi1-
tir. 
Akşam miler, vagon salonunda, 

General Frnnco şerefine bir ziyafet 
vermiş ve bu ziyafette Von Ribben
tro:> ve Suner'den baljka Mbreşal Von 
Brauchltsch hazır bulunmuljtur. 

General P'ranco, Hitler fle samlmt 
surette vcdalnııtıktan sonra, dOn ak
~:n Madrit.e dönmek üzere rnndcvu 
rnaholllnden hareket etmlşUr. 

BERUN GAZETELERİNDE 
Berlln, 24 (A.A.) - Alman mııt

bu'ltı Hitler - Franco m{ıldkatından 
bahsediyor Dcutsche Allgcmelne 
Zeltung diyor kt: 

"Akdcnizin kapısında bulunan İs
panya. Afrikaya doğru k.öprfi kur
mak sureWe oynadıtı rolQ ve mih
ver devleUerlnin takip ettikleri he
defi teşkil eden yeni Avrupa niza
mında t~gal edeceği mevk:ll çok iyi 
biliyor. 

f ngUterenin ananevi ılynSf'Unc gô
re, İsp:ınyol armadasının mahvı ve 
Nclson'un deniz zaferi, tarihte ebedi 
hMıseler gibi teltıkki olunmnktndır. 

der. 
Eğer Ege dcniı:indeld adalar mihver 

devletlerinin tazyiki altında buluna
cak yerde Britanya knvvetlerl için bl. 
rer us teşkil ederse mihver devletleri
nin Türkiyeye lcaf'iı olan tehditlerı 
milhirn surette azalır ve Britanyanm 
Şarki Akdcnizdeki vaziyeti kuvveUen
mi, olur. Demelı: ki Yunanistan bir as
keri yardım talebinde bulunur ve 18· 
but bu memleketiıı de RomanyadA ol
duğu (lbi kendiaini hareket aerbettl· 
sinden ı\ıahrum edecek biı tecavüzr 
maruz kaldığı aörillecek olursa alma· 
caJc tcdbırler birinci derecede ehem 
miyeti halzdir. Bi.zler ırafil avlanacak 
mevkide detiliz. Çünkü •aaiyeti etı-a· 
fiyle tetltıa etmeie ve buna lı:artı icap 
eden en mükemmel tedbiri ittihaı et· 
me&e bol bol vaktimiz vardır_ 

Gazete. makalesine ,u sözlerle ni
hayet veriyor: 

"Elimizde bulunan memb:ılann ge. 
nişlifi ve bu hususta auşmanm za
yıf vaziyeti nazan dikkate alınarak 
tatbik ettiğimiz müdafaa politikasınm 
menfaatleri, Yunanistanm lııtilrllHai 
lraybettlfi gün ortadan tamamen kalk
mış olacaktır ... 

Ve bunun içindir ti, JamreC!I rl 
panyn, Akdeniz sahasında ~ 
hafrJdlmü pltınlanna uym 
İnJ:iltcre tcdlp tedbirleri ve 
nın genişletll!'nesf ile, İsp~ 
harpte de zayıt'latmıya ça 
İspanyayn, İngiltere kadar l 
yapmış ve zarar vcrmlı; baP 
memleket yoktur. 

Fakat mihver devletlerlnill ıfl 
deleslnln mlmasıru anlıyan ?e 
cndclenln ispanyayı uzvn ... ~ .... _... 
dır süren lngllfz tahakkümil 
etllmı-ktet. kurtaracağını bileti 
bir İspanya do mu tur. 1 
buru götürecek yol, t p:ınyantılt 
diden Akdenlzin iki taratınd• 
dlslnl gosternıiye başlıyan yesıi 
ma fnnl surette ~Urnkldir ... 

Berllndeki bitaraf müşahit 
mnılnr, hnllbazırdn diplomat11' 
ylin İnglltert'ye kar~ ynpılart ~ 
haı·ckfltın SE'Vku idnrc .. inden J 
ha mOhJm olduğunu \'e bu as1' 
rektıbn Akdcnlzde vaziyetin 
!ındı anc.ık ~11 bir rol orrt 
bulunduğunu söylemektedlrld • 

JTALYAYA GORS 

Roma, 24 (A.A.) - Stefaııi 
bildiriyor: 

Hitlu He General Franko ff11 ner arasmda yapılan mulAkatt' 
lcan mlna kimsenin gözündeD 
maz. Bu goruıme Akdenf :ı:.de i ~ 
ni, kuvvetini ve hürriyetini ted' ı 
mc~e karar veren yeni lspaıı~t 
mıı -olduğu vaziyeti resmen t 

miş olduğunu gösterir. f 
LONDRA IUEHAFİL~ 

Londra, 24 (A.A.) - Röytet111 

yasi muharririne göre, Hıtler ""' 
lco millikatı Londra maha fılirtd'._ 
ret uyandırmamıştır. Bu müliıct~ 
manlarm aistemli bir aurette t•t 
dilen diplomatik ıantaj usuıuııe 
racaat etmekte olduklarım ~~ .. 
tedir. Hltler General Franko11.,.. 
be 'lı:anşmamak siyasetinderı 
cdecet ni zannetmiş. bunu ı• 
dtirrnek ıçin diğer devlet ad' 
nezdine ~it.ı:maktar ibaret ol,-fl' 
tat di'ktatorluk usulünden ınh rl il' 
uzun seyahatten tam olmasa b 
ıeyler elde edebilmek için 11 

haleldar etmeği göze almıştır . 
İngiliz mahafillne gore. ~ 

muvaffak olaeatt muhakkalı d~ 
Vaziyetin hakiki vllnalan, fsP3 ~ 
rafından nazan dikkate ııhnııcJ .ı 
ıurasını hatırlatmak icap eder 
zide bu vikıalar, General fi'' 
harbe kanşmamak sıyaııeunı r" 
mıııtur. Bu harbe kanşmamJllı f 
tı, ~uhakkalı: s1'-'ette, 1s~l\P1j 
nonn1t fa:rdalar detınekte 'Çe 
:va colt ihtıyacı olal\atıab era 
iJl temin ıtıı:vlemektı!nr. 



Ecnebi 

• 
" • 

Omer Rıza Doğrul 

lıt Franko mnınkatmın he. 
tbalde lsp nynnrn mu.. 

t llbnı mihvere baf;lamnk
~t ne şekilde! 

lspanyanm mihver 
!ıh- 'Ve ''yeni niı.anı,, cephe

t rüknü olduğu mnhım. 
llcat, ispanyanın Ingiltcre

U' n etme ı, Jıiliı süphe
t.taııuı, Ispan) nrun iktı adı 

1 h rbc girmeye mii ait 
· hp nyn h!ıl dahili 
h.r-alanru rm:ıkla meş. 
~ ~e bu ytttd~n, yeni yara-
varnak istemi) m. V c bıl-
lrı~uz havn kuvvetlerinın 

&zerinde uçarak askeri 
bonıbardmı n etmesine 
\'er.memeyi, endi men

___ ,,,.._ daha uygun görüyor. 

. A.ltnnn kaynaklan dn bu 
. Ve bu koynaklarm 

llla11bnnt, ispanyanın ye. 

L. ~h!mı takrir et
~ onun hnrbe gtre-

varlyete olduğunun 
•hnıdnl!ıınu Di.v~ edivor-

~ ndhftr tlevleOerl Is.. 
ıı!~ tu'kışluıyorlar? 

lJı İspanya üslerinden 'ft 
an lst fnde etmek, ls

vcrecei!i yoldan gOÇ&
itanğa bficum etmek 

sÖyleıılyor. Fnla!t, Jspan
)-aptığı hnldc bitaraf 
ıni? 

- IDfler mftl&btmm 
bu bnhl ler Ozeriııde 
anlaşılıyor. 

** 

TA:N 

(şEHIR TiYATROSUNDA] 

Yazan: Sevim SERTEL Mevsimin ikinci 
• Yere Düşen Çocuk • Kurtuluşu Denizde H izmetçi buhranmdu, etl 

muntazam tcşkilitb mem<( 

Jcketler bile şikAyet ederler. Fa. 
kat otel hadimleri bundan llaıl 
riçtir. Ne kimse onlardan, ne d. 
onlar kimseden şiki) et eder. ~p .. 
la tarda, otellerde çabşanl 
hizmetçilik 'e yahut u~lıkl 
da aliakalan ~oktur. Bım~ bit 
işi kendilcrmc meslek it~ 
eden adamlar olduktan itin ona 
göre t~kilatları \ardır. BlltU. 
Avrupa memleketlerinde otel 
mü tnhdcmini kt ım kısım •J"l'lıe 
lırlar. Bunlann içinde esMh ..._ 
rette bir müesseseye bağlananla!' 
olduğu gıbi yalnız mevsim takip 

. 

Piyesi: DADI Bulan Zabit - Canh Sığınak 

T ahmhı ettfğim gıöf -Yah 
Uşağı,, rağbetsizlik fırtı

nasile sapsız balta gibi nisyan de
nızinde battıktan sonra komedi 
kısmı diın akşam mevsimin ikinci 
piyesini oynadı. uyaıı Uşağı,, ile 
kaybedilen snhayı tekrar kazan
mak içın bütün kuvvetli "ele. 
man,, lar ön safta bulunuyorlar
dı. Scvircifor alaturka Mariüs'ün 
üzerl~e çokturdüğü rehavet
ten silkindiler ve doya doya gül
düler, eğlendiler. Zaten komedi 
kısmının hedefi bu olduğuna gÖ
re "m.ntlup hasıl olmuş,, demek
tir. 

Piyesi uzunuzadıya tahlile lü
zum görmüyorum. (Dadı) vQdvi
Je yakın eğlenceli bir komedidir. 
Bütün mevzuun ruhu Raci (Ha
zım) nin dadı rolünü oynamak 
mecburiyetinde kal~ olması.. 
dır. Kaba bir tarzda kadm takli
di yapan bir erkek daima güldü
rür. Tekmil entrika da bu esasın 
üzerine kurulmuştur. 

Umumi bakım itibarile piyes 
kusursuı: ve falsosuz oynandı. Bir 
piyesin ilk temsilinde bu ahengi 
temin edebilmesi kayde değer bir 
noktadır. 

A rt!stlere gelince: lstimasız 
olarak hepsinin muvaf. 

fak olduklarını söylemek kadirşi.. 
naslığınde bulunacağım. Fakat 
bilhassa Muammer Karaca ile 
Necla Ontandan bahsetmek !ste
rim: 

r·.. .. yazan: ..... ~! 
ı ULUNAY. 
••••••••••••••••••••••••• 

Muammtt Karaca 

evvela Hazımdır; ondan sonra pi
yesteki şahsiyet gelir. Hazımın 
kuvvetıı htiviyeti oynadığı rolü 
daima ikinci planda bırakıyor; 
halbuki Muammerin bilhassa bu 
rolde oynama tarzı, lehçe taklidi, 
tabiiliği. hatta makiynjı o derece 
oı.,_ ımuş gibiydi ki sanat hudu
dunu aşarak gülünçlüğe kaçan 
ufacık bir mi.ıbalaga eseri gore. 
mediır .. Muamme,r Karaca Ttirki
ycnin. sanatını anlayan en kuv
\ etlı artistlerinden biridir. 

* * 

B ir cenubi İngiltere kasa.. 
basında ani bir bombar

dımen 'snasında sokakta bulunan 
bir muharririn başından şöyle bir 
vaka geçer: 

Tesadufen "Akşam,, m Amca. 
beyine taş çıkartacak kadar şiş. 
man olan bu zat enteresan 
bir ,•akaya raslamak için dik
katle etrafına bakınırken uzak
tan koşarak gelen iki çocu. 
ğa raslnr. Bunlardan bir tanesi, 
onde olanı, var kuvvctile kaç.. 
makta. ikincisi de onu kovala. 
makta, bir yandan da nğzilc mü
temnciiyen "Vız .. Vız .. Vız . .,, diye 
vızlan:ınktadrr. 

Öndeki küçük onu kovalaya
nrn ne alemde olduğunu anlamnk 

N ecl5 Ontan (Pervin) hak-. için olsa ~erek, bir a;a başım ar-
k nda d - . . k kaya çevırir. Fakat ışte bu esna. 

ı eg~ıyen anaa. • b' . ..b kl" h . 
t· d h kl old - d" k oa ızım go e ı mu arrıre çar-
ım e a 1 ugumu un a - parak yt're düşer. Öteki çocuk ta 
şam bır daha anladım. Her geçen vaka h 11' t• · 
gün onun için muvaffakiyete Bı' ;na a ınetecy~ ~şır. d ·ıe 
d - 'd b' h 1 "bl zun gaze ının yar ımı 

ogru gı en 1
1~ ~er 8 e gı o- yerdeki yavru ayağa kalkmak 

luyor. Suat ro unu yapan Beh- ·· k "t k" · "d h ı ed 
zatla. birl~kt~ b~lundu~u sahnede ~~~ey en ° e ısı mu n a e c-
sankı seyırcılerın oldugu tarnf o. Ol&maz d s tık 
d b. d k"l ed' - . er. en nr can. 
danın ır uvannı teş 1 ıyor- lanamıızsın. Zira bir müdafaa 

u balonuna çarptın. Senin işin bit. 
Şehir tiyabt~1 sunun en iyi ko.. ti. 

nuşmasını ı en artist1erinden Sonra alık nlık bakmıp vnziye
Sait Köknan unutmuyorum. Bu ti kavramayn çalışa?) muhbire 
sanatkarın compozisyon rollere dönerek: 

Muammer Karacayı sahnede 
eğ'lendirlcl bir hüviyet takı~ 
ya tenezzül etmiyecck kadar yük. 

sek buldum. O yalnız rolünün 
şahsıyetini sanatından istiane 
ederek kendisini takdir ~enlere 
fevkalade mükemmel bir surette 
nakletmekle iktifa eyliyor. Eğer 
gülüyorsanız Muammere değil, 
onun penmnifiye ettif.11 bekçi 
Zihniye gülüyorsunuz. Muam
merde gördüğüm bu hususiyeti 
bilfarz Hazımda göremiyorum. 
Hamn hangi rolde olursa olsun 

\•akfedilmesi nekadar vazık! Gc- _ Efendim, der, biz arkada. 
çcn mevsimde Şckspiiin (Yan- şımla beraber tayyare harbi oy. 
Jışlıklar komedisi) nde - Komedi nuyoruz. o Alman tayyaresi oL 
Fransez'in turnesi münasebc>tile - du. kaçıyordu. Ben de İngiliz 
tenkidimı yazamamış ve Saidın tayyaresi sıfatile onu kovalıyor 
takdir hak19nı verememiştim. ve ateş ediyordum. İşte bu sıra. 
İyi sanatkarlann riç bir zaman da uz.aktan sizi gördük. Tamam 
unutulmadığını kayıt için şu bir dedik. düşman tayyarelerini ye. 
kaç satın yazıyorum: re düşürmek için havaya uçuru. 

Zannederim ki (Dadıl. komedi lan müdnfaa balonlarından biri 
kısmının programını çok zaman ı:?cHyor. V;ıy ona çarpanın haline. 
işgal eeeccktir. !şte kazara arkadaşım size, yani 

--------------------------------·------- bizim hayali balona çarptı. Artık 

LOKMAN HEKiMiN öGOTLERf 
' 

Verem Hastalığının Mikrob·u 
tnsanbırm en bbiDr dn,mam olan 1 ra. blrikaı m:ilcrop1ardm bir parça a

bn ldiçücük ~ -tabi! CtY&bmda- lmarak ateşte 7kdınıa lbtıx koktmı 
biraz tanımak istersinU sannederim... pbrır: Ba lı:ob mikroplardan her bi

Ba mikrop ea d,..de. Teremli lau-" riaJa etrafmd&ki :rafb Ye ma .. mba 
ta1arm cöfiialcritıckn pbrdıklan ıfbf mahfandaıı Deri ceıtr. Onan çok 
maddelerde bulmmr. Oaa mftıroüop daysmkb olınanna sebep te bu mab
altmda da c5rebilmelı: için l1ldn bo7a- faruıdU'. 
mak JS.zımdır. Liboratuvarlarda onu En çolı: bottandıir neakhk derecesi 

kalkamaz. 
Muharrir macerasını şöyle bi. BULMA. C·A 

1 tiri yor: 
ı 3 4 5 fS 7 8 9 - Fakat bu sırada başrmmn 

üzerind<> beliren iki hakiki tay. 
yare birbir.ne ateş etmeye ve 
bomba yağdrrmaya baslayınca 
küçük hasıı.nlar benimle beraber 
oyunu bınrlcrp sipere J(İrmeye 
mecbur oldular. 

* * 
Kurtuluşu Denizde 

Kapının dışındaki Alınan aske
ri beş dakikanın aolmasını bck
liyedursun, o yuze yuze bir hayli 
açıldı Bir saat sonra bir balıkçı 
gemisı tarafından kurtanldı ,.e 
lngıltereye gitmekte olan bır ge
miye devllCdildi. 

Şimdı lngiltcrede hür Fransa 
namına çalışmakta olan bu mert 
Fransıı., bugünkü hürriyetini beş 
dakika içinde gosterdiği metane
tıne ve çabuk karar verebilmek 
kabiliyetin<' ve hepsinden çok ce
saretine medyundur. ,,. ,,. 
Canh Sığınak : 

edenler 'e yahut memleketlerin
den hariçte çalı anlar '•ardır. Fa
kat hep ı hayat miicadelesine a
tıldıktan zaman mesleklerini• 
icap ettirdiği malOmata vakıf bu. 
lunurlar. Otelin kabul memm11 

A Ş
ağıdaki vaka cenubi İn- dört li ana vükıfhr; bir otelin kL 

1Hcı ı mc uliyetini bilir. Grom4 
gıltercnin ufak limanla- tar uçar gibi hizmet ederler, 

nndan birinde geçmiştir: mctrdotdlcr ~ iyeceğiniz yemeü 
Vak:t öğle vaktidir. Rıhtım aklınızdan ~cçerken anlarlar 

boyunda birikmiş i.ıç dört çocuk • dlr eJ 
h k d" l nnda O'-'namakta garson~ar per' ane gi~ı • Bu t 

t:m en ı ara a J • • kcmmbl ~ a ustaya hızmet 'ft 7'&i 
hem de a:ıısı:a eğlencelenne n!- hut ta ta.hsille elde edilir. 
hayet verıp bıraz evvel gelen bır Bizde oteller müsta'hdemla 
geminin yanaşmasını ve daha buhranından ıL:İkayet ediyerlar. 
sonra da ~şya boşaltmasını scy-ı Piya ada bulunan bu kabil IKi. 
rctmektedtrler. terin adetleri mahdut olduğu t~• 

Bu sonuncusu çocuklan ° ka- sehrin bb ük otellerinde daima 
dar alak:ıdar etmiştir ki sokak- ~yn1 sahı hır çalışır. Bu noksanı• 
larda alarmların çal~a~a oldu- tclnfı~i 1;1iç değildir. 
gunu. hntta hemen butiın halkın lstanhulda geceyi giindibe Jra. 
sı""'naklara doğru kaçışmıcı bu. . . o• _ . '-' . tnrak çalısan hır valı var. Sehrı. 
lundugunu farketmemişl:rdır. . iınnn, hRlkın rnhah icin lmli• 

1şte tam bu sırada gemıden bır ..ı hıı· d 1 h •• t•""'• · · k l d b · ua ı ın c o an er seyı yap ... ......, 
grup ~cmıcı çı ar; ay ar an crı .. 1 . k T f t k b"I" ' h tl d up ıcınıı ~o . e crrua a ı ın. 
Yaptıktan uzun seya a el' en d 1 • 1 1 h kkmd b'1 ... 

1 
en o ~" mc c c er a - a ı~ 

sonra memlekete kavuşma:lın .. t d';r.· 1~k h 
v rdiğl sevinçle hepsinin keyfi g~s er 1k 1 n " ayn er z.a:man §• 

c . . b 1 ·' lııt olm oruz. 
yerındedır. Derken aş a.n u.Zf?-1 Bahsettiğim noksanm harf 
rinde Alman tnyyarelerı b<>lirır l"ld"ği k d ·· bl 

ğ dıkl 1 ..... ı a zanne' ı ı n ar gu~ r meee. 
ve neye u ra ann -· am • 1c dcğildır Bunun içın büyücet 
dan dehşetli bir bombardıman h" h" ki. 1 h" t ı ~ 

ır ın11 ra a\rp ır o e mur 
ba~lar. tnhdcnıini mektebi açmak b9 

Çocuklar ansızın gelen bu noksanın tclflfi ine kifayet eder. 
ateş yağmuru altında şaşkın bır Ciimhuriycftenbcri TürkJyeni• 
halde ileriye geriye kacışmakt~- ekli t:ımemen değişmiş memle. 
dırlar. Aksı gibi civarda ne hır keti t ri t ··9 t '·ıctır· Da 

d 1 . birne. e u zm eessu e m '$ • 

sı~ınak. ~e e a tına sıgma 1 
• mc !ek crbahı icin açılacak mek.. 

cek bır sıper vardır. Etraf genış tep yalnız Istanbula değil biltidı 
bir m~yd~nlıktır. . . Mh1ik ehlrlerimİ7.e de otel ft9.. 

Vazıyetın vah~~tını cabu- tahdemini temin cdecekttr, biı 
cak kavrayan gemıcıler hemen çok ~ erliyc yeni bir meslek ka. 
çocukları yanlarına çağırırlar. pı'iı açacak ''e hir çok yabancıya 
Goz açıp kapayacak kadar kısa da ''pes!,, dcdirtnıi olacaktır. 
bir zamanda onlan ortalanna a- ,,. ~-~ 
lır, sonrt' kolJannı birbirlerine .ı tlkVUISl:5 

isleri f ---Askerlik 
---

Bulan Zabit 
bb lcrl t 1 ak naaıl boyadıklanm borada anlat1m7a 3'1 ne !S arasıdır. Sat içerisinde bu-

~ amam am lünm yoktur, fakat bir lı:cre boyan- lunduta zaman süt yarun saat 70 de- 1 1 

geçirip bu i.ırkmüş yavnılann ct
raf ında çember olurlar. Kafnlan
nı da ortaya doğru eğince mey. 
dana ktiçiikleri iyice muhafaza 
eden canlı bir sıgınak çıkar. 

Suheye Davet 
Fatih A tcrl le dairesi d•n: Ut 

~ ı1 anlasıbyor. dıktan sonra boyaımı n7bettirmelı: rece sıcaklıkta tutulunca yarım saatte 
nıun hc-df'fi, !""'n anm pek gilçtür. Alkol n ckfi maddeler telef olur, lı:a)'Datılırsa ıo dakiltada- ,., 

d ken kuvvctlennden ve 1 başka mikroplardan bir ~fmıa.n bo- Kunmıaya dayamkh olma11 meşhur-
• n de i tifade ederek, in- yasını çılcardıklan halde "t'Cf'cm mi"c- dar. Fakat kunı.rken karanlıkta kal- Soldu aataı ı - Hluc - ~ -.o.. 2 -

llir pi., - bıflamı edın. J - Aaarm olın. 
l dahn fazb &ıln t:ırıuak- robuaan bonaı o maddelere Ur'JI da- masr şarttır. O zaman aylarca daya- 4 - Bir ..-it • A•rupıda w. Dehlr. 5 _ 

yıındıfından ba dayarulı:lı:ğı omın mü- nır. Ancalı: tozlann daima karanlıkta Sar11• • babadın. ' - Zımlr • bir dula. 

him bir hassası aa71lır. kalması prtı her Takit yerine gdme- 7 - Dahi - aota. a - BQyGlı • Afrikada 
Mikrop boyandıktan eonra rııfkroe- ditl için Terem hastalığınm tozlarla, m1btemlete. t - Yıldı,..., 

kapta bakıldığı, •akit incecik bir ço- yani ku~ttmtr1 mikroplarla, bulaşması 1 Yutandu aplr : l - Mı, • ııobılda ya

mak gıöi goruntir. Çomatm bo7U bir pek nadir olur. Gllnco ışıklarına dof- nar. ı - Bir ha,..•• - Mr reu• • bir um. 
milimetrenin binde birinin bir buçu- ru.dan doğruya karşı gelince verem s - Bir nota • aılutut. 4 - Yuu, faıall· 
ğu, nih3yct üç misli kadardır eni de mıkrobu yarım saatte telef olur. Gli- YL s - Baki ura "\d • tehtl dcfiL 6 -
bir mı1imctrenin on binde mrlrun üc; nef doğrudan dofnın tesir etmeden O&ıımnrt. 1 - Ar• • bir nota. ı - Eı!ı:I 
üç misli kadar - Bu kuc;fidilı: düsman bil~, • yalnız S;Ydm!ık mikrobun faali- bir harp dllhı - •la • bir nota. ' - in btr 
insan 'kanının lamıı:ıı lı:iarecilı:ı-·, ,·ıe yetını ehem.aııyetlı derecede azalhr. ııa,..an • pan •-· 

... lhn1ld bulmaca • 8oldan •f• : 1 - :ıt. • 
mukayese edilirse onlarm ancalı: dört- Onun tabü olarak bulund'llp yerler- rt • ima. 2 _ MI • uL 1 _ Tamara • o. 
te biri, nihayet yar:ısı kadardır_ Ve- de alkol tesir etmcdifi gibi ııfib1imc 4 _ .l'elll • -. .5 _ Eri •,marı. 6 _ Da • 

remli hastalann çıkardıklan madde- gibi zehir bile Ur etmez. Verem m.ıa- flda. 7 _Alma. • .ıo. 8 _ ıtı • eıraf. 9 _ 

Jcrde bu mikroplar teker, yahut ikisl. robana telef ctmelı: için en tesirli an- sı • lı . ıa. 
üçü bir arada görülurlcr, bazılarında tiseptik illiç Javel suyudur. O sudan 
da küçük küçük yıtJnlar halinde._ 20 rntm bir litre bayatı EUya kanş

V crem mikroba mutlaka hnadı ,..._ tinlarak 30 gram da sabun ltonulanıı 
pr, oksijen gazmı pek eever. Bmcn- ba mahsul verem mikropl.armı her 
mck ve çoblına1ı: için de her türla rı- yerde telef eder. 
dayı beienmcz. En ziyade sevdift :Pil- ============== 
tııtca ile gliserin oldufaııdan omı çıo.. .........._~......_~ 
ğaltmak için bilbana bunlar hllanı- 111'ft-c9 Hna hmıınuna J'&pılu rardıwtnı 
lır. Fakat barı llboratuvar ilimleri ftt•hcı hlramlar, baılıbapna bir .ıırnır n 
~ verem mikrobunun hoı- iftihar "Hlled olmaya llyıktn. 7atat burıaa 
landıit daha batka b.-...Jı: ırıdalar ""1la ""-• hdar o14utu ılh•lrMmcz. Jlcr 

• ..,.. '"'"Be U. ı..,,.acıhfr dtlıilnllı~mbı llnm.lır. 
bulmuşlardır_ Verem mikroba b671e 
bir gıda muhitinde çofalbldı'ktan 10n- ......._,..._ .... ~ .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. '' .................... '' ·ı 

I .~~!. "'~-~N~.I 
:yor. 

Kont: 
- Kimdir, d~ 90I'(!u. 

- Zruınederim_ Akrabıısı_ Ba-
yan Kontesin akrnb:ısı_ - Zavallı 
Eliza kızan;yordu ve solgunlaşyor _ 
du - Moskovad:ıld o :taldr ak.rabuı. 

Ben. he:nen hemen sessiz: 
- Ha, anladım •• Dedl.m; sonra JC.a

marovsky')'e döDdQm: 
- Rica ederim. beni okum• alo

nunda bekle. 
- Peki Amma çabuk o\. 
Kont topuklanrını Qzerlnde cmna1l. 

gitti. 
Söylediği )"8landan dol9;7l beDtm L 

çin dA kendi loln de utaoc:mdan ba
eını etmta olan Elizanın acele ~nnne 
düştfim, alık ve kokulu salonuma gir
d1rn. 

Prflukof, dlvanm Ostnnde oturmuı 
stgar.ı içiyordu. Girdiğim uıman kı_ 
mılöamaclı. Bana bakarak. Ye eğri a
ızJa gülilmsıy~rck, slgarnsuıı lçmiye 

devam etti,, Ben, bu halden pek kork
tum. 

- Donato •• D~ kekeledim. ~11.:L 
nlz! neye banıı. ônced~ bildirmedi
rıli? 

O eeftP TermedJ; 11111111• kahkaha 
ile gQldil. Benim korkum l.se, artta. 

- Mektubumu aldınız mı? Bana 
l>tkelendinlz mi? 

Prilukot, bir çsldırın11 ıfbl ~ala 
fırllyarak, gQrledi: 

- Öfkelenmek mf'T Öfkelenmek 
mi? Ha7U', öfkelenmedim. 

Sen QrkmQ.ş. ıeril.lyordum; o t5e. 
rarpılmlf ,;lzünQ benimkine doğru 

sarkıtarU., beni talıcip ediyordu. 
- Ha?. sen bir adamı harap &

denıhı. onu mahva götürürsün, 80DI'a 
ona Mtelend,1 mJ, din llOrllJ'S1n. ~ 
tııekl Sen k:QçQk tınıaklarınuı lll"Ul

na bir centilmeni alırsın, onu e\'lrip. 
çevirlrsln. ODU hamur ederain, fe)tlJ• 
:nJ d~~ oııu blr dolandırıcı, 
bir yankedd, bir hırm edersin •• 
Sonra bir pil paçeYn. ıtbt atanuı Te 
tutnr öfkel,ndl mi, cliye sorarsın? 
Ha, ha, hal 

Vt: yüzüme kllfll gQldll, Altüst ol
muş ve morarmıştr, bir fi$kln damar 
alnıı:ıd:ı amut bir çizgi ~zmfıtl. 

SADAKAİ FlTlR 
Ea 171 iyi 

• · ~ K. K. 
lloa 
it. 

Bafc!ayda• 23 20 ıJ 

~d•• 40 14 27 
Orilmdc• ll 7 J 00 84 

luanbu1 Xllfılllfi. Dl,.anet ltlttl rl· 
7'1wtl tanfındaıı orcrDıeı:& blT mY•Y• 
19tlnadeıı fitre ne •kim "" mD4a· 
faaaı.. temi• fçla Hın ~ ••· 
Tfhnultri bılb blldtnnd:tl'dı.. 

- Nedeıı böyle ııOylil7onruıı? de • 
dfrn ve ağlamıya koyuldum. 

Prflukot haykırdı: 
- Niçin mi böyle JIOylQyorum? Ni

çin mi?.. ÇOnkQ benim bir karım 
vardı; ona. senin yüzQnden hlyanet 
ettim. Çocuklarım vardı; onlan senin 
•uzündcn tcrkcttim. Bir kariyerim 
•ardı; onu, senin yilzOnden kaybct
tt.ın, Namuslu bir adamdım, scnın 
vQıOnden hırsız oldum ... 

Pek korkmuş,• kekeledim: 
- Hayır, hayır! •• 
O bağırdı: 
- Hayu mı? Hayır mı? 
T'1rfyen ellerlle para c11ntasındon 

binllk b:ınknotlar çıkarda. 
- Hayır, ha1 Bunu ea.ldım ben ... 

Bunu da, bunu da, bunu da._ Cal
dun, c;1lnk0 senlB, cadı, Ç(1nkQ senin 
parayııı iht17acın varda. 

- Amma ben sana hfcbtr zaman 
caI. demedim ••• 

- Öyl .. mi • Demed.Jn ha? Ha7U', 
demedin. İyi amma. ben para71 De
reden bulabWrdim? Nereden? 
~le ııOylerkeo binlik banknottan 

yCzllıne tırlab.yor, paralar d5rt yanı
ma d~ldllüp dQJ{iyordu. 

- Bana çal, deroedhı. !~ amma 
sen pan iltiyo."'l!un; para. para. bte 
sımdl paran var. Al onlan, aı. ali •. 

Ve y{lrllme 10n bir avuç ruble çarp
tı. Bert Omlt&iz, hıçkırıyordum: 

- Hayır, hayır, Donato! Acı bana' 
Kükredi: 

(DEVAMI VAR) 

Yarım saat kadar bu vaziyette n bu d un: uıor • muameıe ıröree tt ta. 
d kal 1 len Avrupada ta ide bul ndulı: an halde h 

B u hikayenin kahramanı bır 1 bombardımanın altın a ır ar. .. • uhıll "esııc.. ' nd•rmemıı oı .. ı. 
Fransız bahriyelisidir. Soglarına sollanna bom~alar du. ve ıler nır uktrl le tUbelerlne llnıldıetr!J 

Brcst'te deniz kenarında bir şer, fakat ne sığmaktakı yavru- 040 nihayet pe hdar m!;racaatlan Uh oıı,; 
kulübede bahriyeye ait mühim lara, ne de onların muhafızlarına c:nu=r============-ııııil 
raporlar yazıyordu. Birdenbire hiç bir şeyler olmaz. \"EN~ NEŞRİYAT: 
kapı vuruldu. O masası üzerinde. Şimdı hükumet bu cesur gemi
ki kağıtlardan başını kaldırma- cilere bırer Corc mad~lyn_sı "ver. H11hlı: febd• 1 dcnlMi - T._. "'"9 

dan seslendi: nıektedir. Şakacı bahrıyeltlerdl'n 
- Giriniz! biri· 
İçen gelen bir Alman ;ıskeriy-, .. - Meğer kahrama_nhk et!11'~ 

al~ı n• dtrı •e mllra aaı Uıabı olanlı: U. 
a vcrı ır tar1hndaa ıen:llmt rttlrhmlt mıl e• 
ltrıra11 mr,hur b r eserdir. 'Maarif matbaa• 
urafı an ıabcdılm ı r_ 

di ve vercli~i emir de şu: ıçın karaya çıkma~ lazımmış. dı. Veni Ada'l! - Hafıaltlı nldr pmnia 

- Bahriyeye ait olan kulübe- YE' şaka etmektedır. 
lerln hepsi tahliye olunacaktır. --==- ~~-

.ayı11 drf~r 1 ,.anlarla cıkwırwtır 

Raporunuzu bitirmek için size 
1
, Bugün l\latinele~den itibaren 

beş dakika veriyorum. ı S A K A R y A S • 
Bu sözleri mütcakıp Alman t 1 ft e m Q 5 1 

nefcn dışarı çıktı. Kapı kapanır 
kapanmaz Fransız hemen ra. 
porlanm ve diğer mühim e~rakı 
ortadan kaldınldı. Bunların AL 
manlann eline ge1:mesinc mani 
olduktan sonra üzerinden ünifor. 
masıru çıkardı ve pencereden 
doğru denize daldı. 

Hakiki s:nema merakhlarma 
Beyn7. pcrıle,in 2 büyiık yıldızı 

SİLVİA SİD~ EY ve HENRY FONDA 'nm 
TÜRKÇE SÖZLÜ en mükemmel eserleri 

GUNAHSIZ KATİLLER 
filmini takdim ediyor. 

Bu Şaheseri Kaçırmayınız 
Bu filmde sosiyal bir facia .. Aşkm kudrctını ve San'at kurretini 

göre~k., tatlı. unutulmaz heyecan daki'ıtalan ıc;ınde vaı1ıyacabıms. 
Husu5t ılbe: RUDOLF VALANTlNO'nun hayati' Ölilmil ve cenaze 

merıtsımi 

.... ı ......................... lllİI .... ~ , 1 ·aratılan bir det'ir ... . 
]'aşanı lan bir tarih .•.• 1 

Olkt>kr af'lll bir zafer ..... .. 

Gönüllü Kahraman 
TÜRKÇE 

Boris Karlof 'un R A Y l\ıtLLAND 
Er. son çcvircliil Şaheser GARY GOOPE~ ROBERT PRESTO 

Pek yakında ••••• sincmasındı, 1',m Pek yakmda L A L E 'de 

ı--9UGÜN iPEK ve SARAY Sinemalarınde ,---.., 
ŞARK Edebi,.atıtun ROMEO ve JUL YETİ SARK fılmcihiüıin p.hCHJi 

LEYLA ile MECNUN 
~IUAild tlüadı 

SADETTİN KAYNAK 
Leylanın şarkıları 

MÜZEYYEN SENAR 
Mecnun'un ~rkılan 

MÜNİR NUR .EDDİN , ___ _ 
Filmin fevkalılde uzunlufundan Seanslar: 2 - 4.15 - 6 ~ •e 9 da 
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Yav s detin ·zdir ••• nasz. TAKSIM GAZJNOS 
__ _. __ ...--,...,..--.~--.-----~.,....,.__,.---.......,.~ı..-ı;!I' Bugünden ıtfbarcn: Her akşam 

yeni ve f cvknltıdc bir program 

Onun gürlıiiz ve sıhhatli yetişimi; tnbintin tıpkı bir ynvnt gi 
bi sine inde yetiştirdiği saf ve normnl gıda ile mümkHndür 
Her anne tabintin insanlara bahşettiği bu kudret güzelliğin. 
den istifadeyi geri bırakmamnlıdır. 

A K 

takdim ediyor 
Programın başında: Meşhur 

Adeliıt cnmbazlan 

EVA ve PARTNER 
Fevkaliıde hokkabaz 

PA-ON 
Meşhur muvnzencci cambazlıır 

JOUNG • LING 
Şayanı hayret Caz Şantözü 

LILO ALEXANDk:R 
Her CUMARTESİ ve PAZAR 
günleri bütün programla MATİ

NE DANSAN 2 Orkestra 
Konser orkestrası-dans orkestrası 

Iat•nbul uJtye llclnd tluret m•hlccm .. ın. 
den: Doyc~ Orbent Uank Drutner Buık 
ıubcsl •flıili uultat Nulra Duulıu ile htaıı
bul TttOnırtımr!lk Kemrrll sokak 23 num•· 
uda Abd~lh•mlt Anaelldiı Ye mahdumu Bllr· 
h•n ıirelıtl u11rnd<ın JlOrh•n uaarnd•kl da· 
•~run cereyan eden muhahmul 'IUiceılnd .. 
c!Jıvacı tu•fından nrlltp 18·3·939 tuihlnd" 
lca,.dr icra kılınan arruhatıc, mOddculevhin 
aıaarndan bulunan r !rket Hasan oflu Bahri 
dolan emrine 23·S·9J7 tarih Te 22·11 · 937 va· 
deh HO tlr•hlc bir bu ıenedl mftmrllıki ban• 
kaJ'a ciro •d!lrnk tediye edildlfl halde n• 
du'niıı hulOIDne rafmen tesviye rdllmcmlı ve 
ıirlcct azaaınd•n AbdOlhamlt •efat etınol 
hutblle ılrket k•lmamı, oldufundan bu P•· 

1 ranm biı Ye Ocrrti wlrlletle birlihc uh.tll 
istenmesi Dzcrinc m!lddcaalcyhln ırıywrnda 
icra kıhn•n muhakemede mDbru eenettclcl 
lmunın mOddtlaleyhe •it oldutu ehllvuı.una 
yapılan tatbikatla Hblt olmuı Te ılrket au· 
•md4n AbdQlhamldln Ydau haubile ancak 
elrkeıln lnfüahrndan dolayı ıı.ncı ttlfer ~· 
rilc BDrhandan d•va h•kln oldufunu uıulen 
tcYlflı: ~emedlfiııdetı yemin teklif etmlı ve 
yemin llJnen ıra edilmlı oldufuııdan tatbllcu· 
I• mOddri•leyhc •ldıyctl ubit olan acnct 
mıı!ıtevlyau 550 liranın bulOIO nde tarihin 
den itibaren )'0zdc beı f•ble birlikte tah~lll 

ne "" )'(bdc ~. Dereli Yelı:llctln aynu istif•· ! una "" muh•keme muraflannrn mDd4elaleyhc 

1 
rllkletllmulne tmıyhi lcobO obn•k l\ure 2· 

1 
ıo.oo tarihinde ltılfalı:I• karar Yerllmlı ol· 
dufıından mOttehu karann llı:amctcihı me~· 
bul bulunan mOddelaleybe ltfnen tebllllne n 

tarihi lllndan ltlbuen mDddetl kanunlrul 
l\lüstahzaratında bu hassa tamnmcn mevcuttur. l urfınd• tem,.UI du• rtmedill takdirde lıbu 

Beşikta~ ÇAPAl\JARKA Tarihi tesisi 1915 hOkmDn lcotlyu kcsbrdmfi lllzumu lı:eyfi)'etl 

•Eıı•ımmm•••••••••••••••••mı J Uln olunur. 

Üniversite Rektörlüğünden : 
Orta ötretim müesseselerine yabancı dn ISfretmcni yetlttirmek mak

aııdiyle İstanbul Üniversitesinde açılmış olan Fransızca, lngiliı:ce ve Al
manca kurslarına aşağıda yazılı şartlar dab•linde yeniden talebe alınca'ktır. 

TAN 

Gibbs, sabunlannın saf olduğunu 
temin eder 

HAC 1 BEKiR 
Şeker, Şekerleme ve Reçelleri Her l\Ievsimin Ycmişidir. 

Size Kış ortasında çilek, 
Yaz ortasında olgun portakal yedirir. 

ALB MUHİDDİN 

ICi 
a..._-.-1:1,• Bahçckapı, Karaköy, Beyoğlu, Kadıköy -ı 

25 - 1() - 940 

Nafıa Vekôletinden: 
· Yapı ve İmar İşleri İlam 

t -Eksiltmeye konulan lı: Ankara Yapı Usta Okulu b~ 
"Pılac:ak Bolce Sanat Okuluna üç adet atölye binıw inpatubr. 

Kqif bedeli: 51967 liri 80 lruruttur. 
2 - Eksiltme 1 İkinc:iteşrin 940 Perşembe cnni! saat on bqte Jf 

ktleti Yapı vc İmar İlleri Eksiltme Komisyonu odasında ka~ı .-tf 
Yapılacaktır. • 

3 - Eksiltme 9artnamesi ve buna mtiteferrl evrak f\d t1ra altııı' 
bedel mukabilinde Yapı ve İmar İşleri Reisliğinden alınabilir. 

4 - Bu işe girebilmek iı,;in ist~klilerin "'3848., Uç bin sekiz ytız; 
lriz lira "40., kırk kunışluk muvııkkat teminat vermeleri ve Nafıa W 
den bu işe cirebilec:eklerine dair alınmıt ehliyet vesib11 ibru etıı'' 
zınıdır. Bu vesika eksiltmenin yapılacafl günden en u: tiı,; gün evvel 
lerin Nafıa Vekaletine mürac:aatlan ve dilekçelerine en az bir kalem~!, 
bin liralık bu işe benzer bir iı yaptıklanna dair işi yaptıran idarel~· 
mı, vesika raptetmeleri muktczidir. Bu müddet ı;arfmcla vesika tale~ 
lurunıyanlar eksiltmeye giremiyec:.cklerdir. 

5 - lıtekliler teklif mektuplarını ihale günü olan 7.11.940 ~ ,. 
~nü saat on dörde kadar Komlıyon Re isliğine makbuz mukabilin"' 
etmeleri lbımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez:. (6775 - 992-4) 

Kayak Öğretmen Namzedi 
"'" Olmak isteyenler 

BaŞ\·ekaiet Beden Terbiyesi Genel Direktörlüğiiıl 
1 - Erzurumda açılacalı: kayak kursunda den cördükten ıonrt, 

!if bölrelerde Dafcılık Federasyonu emrinde çalıştırılmak Uı:cre 75 !it' 
ilcretle 15 kayak öiretmen namzedi alınacaktır. ..JtJ 

2 - Aşağıdaki oartlan haiz; bulunanlarm en ccç 15.11.940 tatil" 
dar Beden Terbiyesi Oenel Direktörltifüne mllrac:aatlan. 

A - Yaşı yirmi - otuz; olması, "\ 
B - BünY'Csi kış sporlan ynpmafa müsait ve :yüksclı: rakımlat• 

aıül edebilecek vasıfta bulunması, 
C - Herhanci bir sporla iıtigal etmlı olmuı. 
D - Türk olmak. 
3 - Müracaatta bulunacaklar arumda lise veya orta mektCS' 

olanlar ve la;ı sporla.rile iıtiral etmi:ı buluna.nla.r tercih edilecektir. ~ı 
(6941 - 1011"' 

Harp Okulu Komutanlığından : 
l 1 ) Aşatıda Yazılı şartları haıa okurlar, Harp Okutuna almaca1ı:1ı rt 

t A Ankarada bulunanlar doftııdan doğruya Harp Okuluna, Atık' 
l
e ndd.c bulunanlar bulundukları 7erın Askerlik Şubelerine müracaat 
er ır, 

B) Kaytt ve bbııl muamelesi 20/10/940 dan itibaren 3llll- Kif.19'1 t 
hine '""'wu oevam caecektır • • 

2 - Giriş Şartları: ' 
A) Türk ırkından olmalı: 
B) Lise bitirmr: ve olgunİuk imtihanmı wrmt, bulunma'k. 

S hhaC) Tam tqekküllü Asker! Sıhhi Heyetten (Harp Okuluna cirer) 
ı t raporu almrş olniak. 

D) 1 ~ : 23 yaşmda bulunmalı:. 
E) Dığer Prtlar Askerlik Şubelerinden ve Harp Okutandan l5~ 

(1330 - ı0 

Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları 
l\lüessesesi Müdürlüğünd~ 

Memur Ahnacaktır. 
Müessesemiz ı 

nı dahT d • . memur. münhal4tında 3659 No. lu Barem KantıT1tl 
t!ltelı:lil;~:. e ıatihdam cdılmek üzere müsabaka ile memur al 

1 - Asr:arf Lise mcı:unu olmalan, 

Bu talebe bir yıl İstanbul Oniversitesindeki yabancı dil kurslanna de
Yllm edecek bu müddet urfrnda her binne ayda 30 ar lira harçlık verile
cektir. Bu bir yıllık tedri atta muvaffak olanlar siyasi vaı;iyet normallCl
tiii takdırdc tahsillerini takviye etmek Uzere. b r yıl da dilim öğrendıkleri 
memlekete göndcrılecelı:lerdir. 7 - 8/11 inc:iteşrinde eleme mahiyetinde 
yapılacak naıru:ctlik smavmda muvaHak olan talebe enstitüye bir ay devam 
ettlkten sonra aynen bir seçim sıru::Vına tabi tutulacaktır. 

Ankara Dil, T~rih - Coğrafya Fakültesi 1 

Direktörlüğünden : · 

2 - A~kerliklerini ifa elml, bulunmaları 
3 - Husnühal sahibi olmaları, ' 

,artt~r - Ve. ~aılannm 3S den fazla olmaması. 
::ah · <ln1t1lızce bUenler ile cvvclc:e smal mücssesat 

~mıı. bulunanlar tercih edilecektir,) 

Sınava iıtirak cdcbılmck itin: 
l - Tiırk olmak, 
2 - Yerli veya yabancı bir koilcJveya fiscılen veyahut bir l>ğretmcn 

okulundan mezun olmak "olgunluk şart değildir • ., 
3 - Üniversitede 6/11 inciteşrin 1940 da teşkil ed~lecelı: sallık komis

.TOnunc:a muayene edilc-rek tahsile mllni bir hali bulunmadığını bildiren hır 
rapor almış bulunmak, 5 ile 7 Birinc:iteşrinde yapılan mUsabalı:alarn ittirak 
etmemiş bulunmak, 30 yaşını aşmış bulunmamak earttır. 

Tedrisat her gün Üniversitede sab:ırtan akı.ama kadar devam ede
cektir. Kun talebesinin hariçte bir işle meşgu! -.ımaması şarttır. 

Sınava girmeğe talip olanlann en geç Sili in ·iteşrin ak~nmml\ k:ıdu 
İstanbul Üniversitesi Rc-ktörlüğünc tahsil vesikaları ve 6 fotofrafla bir-
lıkte müracaat etmeleri Uznndır. (102.59) 

Matbua~ Umum Müdürlüğünde~: 
Tü,,.iye Radyodifhizyon Postaluınm Türk Muıı'kisi Hcye•inin kadrosu 

:Yeniden tanzim edilcccfindcn bu heyete girmek istiycn saz: ve ses san'at-
klrlannın Teşrin•ıaninin 8 inci Cuma gunü Ankarada Başvülilet Matbuat 

Umum Mudurluiu Radyodiffuzyon Mudurluğünde teşekkUI edecek müte
ha11ıs komisyon huzurunda saat 10 da yapılacak olan imtihana girebilmek 
füerc aııağıda yazılı vesaikle Tc$rinisaninin 6 mcı gününe kadar Matbuat 
Umum Mudürlüı!ilne müracaat etmeleri ilftn olunur. 

1 - 1stida -- Turk muzik heyetinde alına'k istcdl'oi vaı:ifenin vazıhan 
beyan edilmesi liınndır. 

2 - Nüfus tezkeresi veya tasdikli bir sureti. 
3 - Huımlıhal varakası. 
4 - Sarf hastalıklara müptela olmadığına ve vulfesini mmıt,.:ı:aman 

ifaya mlinl olabilecek bedeni ve nldi Anı;a ve hastalıklarla maJül bulun
madılma dair heyeti sıhhiye raporu 

5 - Tercemeihal varakısı. Tahsil derecesi ile evvelce bu1undufu hiz
n:ıetkr kısaca ve h:ılcn ne g"bi bir vaı:ife ile iştiıal etti~i vazıhcnktır. 

6 - 6 X 9 cb'adıııda, aı,;ık başl:ı çıkarılmış ve siyah parlak küğıda ba
ıdmış 6 adet fotofınf. 

T. ÜRK i YE ••-. ... :mı•m·•r..-ıcı·, 

Şişe ve Cam F brikalarrı 
Anonim Sosyetesinden : 

Fabnlc.amıula nnhalôjlığa ve yntaklrğn eh-erişli tnlımincn elli , 
~.00 kadar ça\dar snpı atılacaktır. Taliolcrirı sartlnrı <ii:rrcnınek 
uzere Galo.tnda Perşembe Pnznrmda iş Hanmdaki büromuza - -nı ürncnn'tlnrı. 

em &**CIA*!JUS81 &AAMU.ML!J ~ ~ 

l\Ialatyn Pamuk Deneme, Islah ve Üretme 

Çiftliği l\1üdürlü6-ründcn ·ı' 
• munıımmen 9:>0 1ııra l:tymetli ~hıt marka çift toplu bir adet çırpır mak ne~ 

gı utm alınacaktır. stcklıler 71 lıra 2~ kurut temi t k.__ ·1 b ı k ı , • . • ıı ı mu\.'a .... te ı e ır .t~ 
9~ TCfnnu:ınısının dordunc:u Paı;artcsi çuuil saat 15 d M 1 z M 
durlyctindcki komisyona müracaatları. c a atya ıraat u-

Sıırtfnam;haml edzkür mud
1 

.ıbr.ı1udkten kıstcnili1r. Talipler teklif cdcc:e,deri makine. , 
nın evu mı ı e en evvc ı ırme şartı e tclgruna ıartnam d ki 1 al d 
iresınde mürııc.ıathıı kabul edilır. (10ı33) e e z ıat a-

Devlet Limanları İşltcmc Umum Miidürlüğündcn: 
Deniz miırettebatnnıı;a k~lık elbisr: imli ettirilmek {ııere Yeri" lı 

700 - 800 metre l~civcrt veya barutl renkte pyak satın alınau1n:r.t:
teklilerin verebilecekleri kumaş nıimunelerile fıyat teklif mektup\arırıı 
4/11/940 tarıhinc kadu idare levaz:ıaı ~ubesine tevdi etmderi. (10284) ,, 

- -
En üst un snn ttir. 

lslarıbul Eminifoü cad. No. 8 

~ M ~ 
"' ~ebcktc Deniz Kenarında 

Bebe!< Palas 
Lüks Otel ve Lok:mta 

Fakülteye ba yıl ıı1maenk ban talebesinin yazılı imtihınlan 5.xI. 
1940 Salı ve 6.XI.1940 Çc1roamba şifahiımtihanlan da 11.xI.1940 Pazartesi 
günü yapılacakur. 

Ynzılı imtihanlar Türkçe lı:omnoı:isyon ile ecnebi dillerden. şifahi 
imtihanlar namzedin tercih edeceği zümreden yapılacaktır. İmtihanlara 
sabahlan saat 9 da başlanaaıktır. "7105., "10266, 

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden : 
Müdüriyetimiı: sivil mcm\lrlan için 550 takım elbiıe ile 550 aı'tet şap

kanın ıılınmaııı kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 1. takım elbise 
ve oapkııınm muhammen bedcli 25 lira muvakkat teminatı 1031 lira 45 l:u· 
ruştur. Eksiltme 12 11.940 Sah günü saat 15 de müdüriyet:miı: binası itin
de yapılacaktır. Teklif mektupları eksiltme günü eaat 14 de kadar kabul 
edilecektir. İsteklilerin şartnameyi cörmek için S. 3 Müdürlütüne milra-
caatlan. "!l967" 

r Aranıyor 
Yak as Limi ed Şirketinden : 
Sirkctimiı; Menıin şubesine askerliğini yapmış Yüks,.k tktıs11t ve Tica

ret Mektebi veya Tiraret Lisesi mezunlarından bir muhascb,.ci n!mncaktır. 
Talip olanların 28.10 940 tarihine kadar şirketimizin İş Hanıncbki 

merkezine müracaatları iU'ın olunur. (10281) 

Me 

Kendine nezafet. nczahat ve 
s~Cıtu şinr edınen mUesseseml
zin kış S<'rvlslnden istifade bu
yurumız. TenzlH'ıUı flatln Pansi
yon komple kobulüne başlan-

mıştır. Üniversite A. E. P. ({omİS'-'Onundan : 
Kemnli huıur ile ftllece ye- " 

meklerlnlzl, çaylnrınıu, içkileri- 1675 lira 68 kuruş keşifli Üniversite talim taburu binasmın çntı t:ımlrlnin 
nlzi Lokanta snlonlıırımızda alı- açık eksiltme ile ihalesi 5.11 940 Salı giınU saat ıs de Rektörlükte yapılacaktır. 
nız. Çok memnun kalacaksınız. !steklle~n 126 liralık muvakk~t teminat marbuıu ~t' v~~li az _ıooo lirıalık bu ribi 
Kışın içinde bir yaz hayntı gc- ıs vapu ma dair iahll"den sckı:ı: gün evvel ııtanbu ı yetınden a ınmış ehli-
çl.rmfş olursunuz. Dilğilnler ve Yel vesikası ve 940 yılı Ticaret Odası kll.gıtlarmı h!lmil olmaları. Keşif, tnrtnıı. 
husus! ziyafeUcr kabul olunur. I me, mukavele projesi her gun rektorliıkte görülebilir. 

• Telefon : Bebek 3G - 1158 J 
OMEGA ve I..ONJL~ 

ve ARLON 
Saatlerinin her nevi 

taksitle satılır. 
]"eni Valide han No. 19 

~~ TECRÜHELlms 
Desinatör Aranıyor 

Demlryolu, Beton ve mrımıısU 
lşlerdC; DcsınatorlOk yapmış iıd 

ıu. Uç de!llnatör'c nc kn ihtiyaç 
vardır. Tecrübeli, iyi rdernnslı 
ve Tili k olması ş:ırttır. İş İstan
bul'a ynktn hır ye dcdır. İngi
lızce bilenler tercih cdıleccktir. 

Taııpl<'r bonscn Is suretlerini, 
lstcdlklcrf maas mıktan ve hak
larında kımdcn rcrer.:ıns alınıı
bllcceğıni muf ssal bir mektupla 
17G No. lu Po ta kutusuna (R. ' 
G, E) rumuıunıı blld.rmclcrı 
rtca olunur. 

"'--~----·· Sahlı. .. Nqrt7aı J4 dllr · tı;mıa UlMAH 
Gueırrlnk •e Ncır17a1 T L.S .• TAN Maıb.uı 

• 

Yüksek Mühendis Mektebi Sa!ınalma Komisyonundan: 
Mekteb miz bir "motörlcri muayene makinesı,, ıılacak:tır Muhammen 

bC'.felı 775 ve ilk teminatı 59 liradrı F.kı;iltme 26.ı0.1940 saat 10 dadır. Ma 
lümat için mektebe müracaat. M9666., • 

57 

Emlôkf ··:'! Takvimi 
~~~J_...~--~~4~~ TEZGAHTAR ARANIYOR 

rwıınazan: 23 Cuma Erzurumdn tesis edilen Sümer Bank Yerli l\tnllnr Pa-
Htnr 17 ,15 - İmsak 4,4~ ~ 7.rİn için Pı:ımuk1u ve Yünlil enıtindnn nnlaynn tecrübeli iki 

EMLAKIŞ alıcı ve satr<>ılann TEZGAUTARA ihtiya( \•ardır. 
en buyt.ık rcbberıdır. Taliplerin fstanhuldn Birinci Vakıf Hanında Asma kattn 

Galala .. ııray Lisesi kıırs 11 No. Siimcr nnnk Yerli l\fnilnr Pnznrlan müessese i l\Hidüriyctinc 
ııı1 Tel,.forı • 4'l0JO • W.. 

6:ml!lm~~~~'!'"""----• • ._. müracaatları.---------~ 

Şarabı gayet 
'Yf bır mıılwvvıd" 

Deposu: Ga•ata, CumrUk sok. tıo. SG 
n~, Enaıı"d" S.tıtır. 

V erılccd: ücret Barem K 
slctmc zammı ile 85 mı 140 ran~nu ahlı:B.mı dahilinde bir derce' 

imtihan 14 İk" • • tra ır. 
Sümer Bank Umu~cıtcş_rı~ ~.40. ~crecmbe ıınne sııat 15 de Atı'f) 
Subesi Müdürlüğü ru~u.rluğu ılc İstanbulda Sümer Bank lf 
rablik'de o · ve ı:mır de Sümer Bank Yerli Mallar Pazan ~ 
caflndan is~':;:[; 1 v~ Çelik Fnbrikal~rı Mücsseııcsi MüdürUlğünde 1' 
vaı:ıh vesaikle z~~ en ııon 12 1k•ncitcşrin 940 rününe kadar 

1 - Tah ·ı rı ccçen İdarelere mlirac:aat etmeleri ilin olııııf' 
· 2 N~ 11 vc-ılkası asıl veya sureti 

3 : ufuı _hüviy~t cüzdanı sureti. 
0 

Askerlık veıııknsı sureti 
4 - Sıhhat raporu ' 
5 - Polis Hüsniih~I kntıdı, 
6
7 

- 3 ~Y ? vesika fotoğrafı, 
- Hıı:mr:t ·ı. • H 1 vcsı.,.aııı asıl veya tasdikli sureti 

0 
- a en 3659 · 

ta çalışmakta 1 ve 3656 No. lu kanuna tAbi ldare veya Müe~ 
ıle kendile • 0 ~nlar almakta oldukları ücretleri gösterir birer 

rıDe aıt Barem ıntibak cetvellerinin birer musaddak "1 
(tOl 

, Satdık Emlô~ 

ve Akar 
I'ayynre 

Otomobil 
Kamyon 
Motör 

'-'e 
bllümu:n 

fabrika 
mnkinada 
İsvıçre 

mamuldtı 

8 R O Rul 

Gedil:paşada Piyer Loti eııd6 
j dörrler odalı yedi bap hane. ~ 
l yünde Talimhane civarında ıı! ~ 

1 

kAnı müştemll ev. Maltepede ' 
tasyondn üç dükkAru m0ştcıt1il 
Galıı tadı. Beyazıt mahalle -1t 

ğında üç dah'eli, dörder odnlı 't 
det npartıman. Mt.iracaııt 
60558 - 24010. 

mantarını ,.... DOKTOR 
kullanınız 

Deposu: Gemta Kara kay Palas ı 1 Ç 1 P R U 1 
hanı ker~sında 84 No. IBRAHIM 
TAŞÇIOGLU ve ORTAKLAR! Cildiye ve ZOhrevtye MOtell 
P. K 1039. Telgr•f : TAŞKOL BcyolUu Yerli Mallar Pa~ 

şısrnda Posta sokajb kc'55" 
• 1 M.._.,..,,Pl ,.n,.rtımanı. Tel: 

Xayıp • .Maaı tubı" mf.ıbrümQ Uıt!ldar • ----~ 
ur.,ıında h7bettlm. lllç kimıeye borç acne· 
dıııı yoktur. Yenlıf ı 0SK0DARDA b n >'•Purac•tımdaa eıkııl· 
nın llkmO olmadıfrnı ilin ederun. llıkDdarr 
lh1anl7e Yalrboyu No. U te Safiye Aktan 

Gemlik Belediyesinden: 

Elektrik Tesisatı 
1LAN1 

1 
- Gemlik belediyesinin GemUk

~e Sunglpck fabrikasından alacağı c
rı.c:trlk C\:'reyanına muktnzı olnn tcsı
saı mı.lzcmes' kapalı zarf usuıo Uc 
ekJ;lltmeye konulmuştur 

2 - Eksiltme 4/ll/1S40 pazartesi 
ıtilnO saat 15 te Gemlik belcdıyc dal
rcsJnde belediye encümeninde ynpı
larnktır 

3 - ·au tesisatın kablo ~l kısmı 
bati<, muhammen bedeli 7472 Uro o
lup muvakkat teminatı 560 lira 40 
kuru~tan ibarettir 

4 - Bu tşe alt proje, keşlfnamt 
ve dlğe1 evrakı fennlyeyl lstanbulda 
Kar&kö3 esk! Gümrük sokağında Ce
çeyar nanında 18 No. da Yüksek MO
hendJ~ Schsuvar MencmcncioğlundaD 
her zam&n ıörebllirler. 

~ - Talipler muvakkat tcn:olnat 
mektup veya makbuzlarını 2490 sayı . 
lı ~anun bükümlcrine göre hııurlı· 
yecaklar· kapelı ı;.arfiannı yukarıdıı 
lklnc• maddede yaulı snatten bır sa- ı 
al e\·velın" kodnı makbuz mukb lln- 1 

de tesllrr. etmeleri ltıı.ımdır . Postada 
olan gecikmeler kabul edllmez.. ı 

Eski Hamall' 
ıtl-' Yen! mllstec:irl tarafından ~ 

tamir ettirilerek temiz bir sure 
dın ve erkekler için iki taraflı 
ııçılmışur. Gelen mü~tcriler 
olmaktadrr. 

Otomatik makinelerde 
tecrübeli bir 

Makinist Aranı 
Taliplerin Yeni Postane JC,ıt.; 
sında Mimar Vt.'Clat cnddefl 

,_ 26 No. ya m0rncı>n 1 

Tf PE8Al$1NDA DRAM ~ıtııll 
Bu akpm saat 20,30 da (&o11 

O T 1 L L 0 
l•lkllı HddHlndt Komedi ııC 

Bu aqam ıaat 20.10 dl 
DA D 1 I 

Her ta.rafı. otobUs tşııyeee1' ,,,. 
Bahçe Meraklılat' ~ 

Modern salon ve ycştlltklef'• (.( 
vi çamlar, 100 çeşit güllet" ıf 
melyalar, Manol,)"alar, .M~ 
tar, Kr.ktushır v• saire ••. 

il '<Övd~ Ankara e•hçesindıı 

bllırslnlz. - VASIL. 


